szÁm:

21

5-1g l20I 5 l

^lt.

JEGYZÓKÖNYV

rÉszülr:

Lovas Község Önkormányzat Képviseló-test§letének

iir.Ésrrnr,yp,
.IELENVANNAK:

Lovas, Faluhráz (8228 Lovas, Fő u. 8.) targyalóterem

2015,
nyílt
üléséről,
perckoí
megtartott
17
óra
00
9-én,
november

Fererrczy Gábomé polgármester

Volford-Hull Zita alpolgármester
Csajka György képviseló
Pap Huba képviseló

BEJELENTÉ,SSEL

Takács Ferenc képviselő

TÁVOLMARADT:
TANÁCSKOZÁSI JOGGAL

ÜP-CrriVÓri,
LAKossÁG

Báró Béla jegyző megbízásából: dr, Sipos Zolían aljegyző,
ő,rrugy és GézáLrt Viktor r. zászlős (az
Karli Imró

i.

KÖnú,nór,:

1,

napirenddel összefiiggésben)
0 fő

NAPIREND

ELŐTT:

ülésen az 5
Ferenczy Gáborné polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az.
ülést_megnyitja_.Javaslatot
Az
jelen,
lratározatképes.
Teittllet
így a
Lr"p"re'.i t"p"ir"to'toát + fó van
i"r/ u, iite.' ,rupirendjére. Javasolja, ho§- a Testület a meghivóban megjelölt napirendi !9ínkuta
tirgit:u,a me§elölt ionendben. úegkéiáezi, hory más e,gyéb napirendi javaslata val_e valakinek
iefil.áiát'r.árír. További napirendi javaslat nem volt, a Képviselő_testület a nllt ülés napirendjét
az alábbiak szerint határozta meg:

NAPIREND:

1.
2.
3.
4.
5.

közbiztonsági konzultáció a Balatonfiiredi Rendőrkapitanyság munkatársaival,
A kötelezó f;lvételt biáosító iskolák körzethaárainak véleményezése,
A 20l6. évi belső ellenőrzés tervezetének véleményezése,
A Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése,
Veryes ügyek.

NÁPIREND

TÁRGYALÁSA:

1. napirend: közbiztonsági konzultáció a Balatoníiiredi Rendőrkapitányság

munkatársaival,

és Gézárt viktor r,
Ferenczy Gáborné polgármester köszönti az ülésen megjelent karli Imre r. órnagy
került Lovas
zászlós iendőrtiszteket. Emlékezteti ajelenlévőket, hogy 20l5.július elsejétől kezdődően
Balatonalmádihoz
korábban
területéhez,
Balatonfiiredi Rendőrkapiiányság illetékeiségi

ú;J,

"Az átállás

tartozolt.

zökkenőmentesen

lezaj l ott,

mindenkit, a Balatoníiiredi Rendőrkapitányság ,Rendészeti _ osztályának
vezetólt, hogy a
óot,ityu"r"to_n"lyettese vagyok, Mindenekelótt arra kérem a település
az időpontról és
személyesen
."J"ieny"t"t ."gelőzően (p-l, marcius 15_e, Falunap) tájékoáassanak
közepén vettiik
Nyar
to.iitÁeny"t.oi, t ogy szükség e.etén bűositasól intézkedhessek.
jól ment,
"l"r"",or,írru
áiu r"t"piito.t, .r"."r-,"ű." a;ótaís art tapísaaljuk, hogy kevés a probléma. A nyár nagyon
a kapcsolatot, kéthetente
semmi jelentős probléma nem merült tei. R tretyi polgárőrséggel felvettük

karli Imre: köszöntök

szerdánkéntegyeztetésttartunkvelük.Váromazesetlegesoroblémafelvetéseiket,javaslataikat,
oldariunk. Rendszeresen tanunk eligazítás.
amelveket közösen vagy ,".dörrj;i;; *ö't.rr.".
tárráti *"gUirottaknak. togadóóra is szokon lenni,

a

FerenczyGábornépolgármester:Nagyonjó.hogyközvetlenüllehetintézkedéstkérniakörzeti
Önök
buszmegálló]rongálás kapcsán kénük az
mepbizoflunlctól. Legutóbb a vörösmarty utcai
nagy
tetten is értékaz e'ikövetőket, Településünkön
:.::,,1-:i, i.;*i."i"ii)i"ae...r. 1á.)*n.io.n
ilyenkor
kiürül_
kivül
szezonon
amely a nyári
;"r;?rlk ;,bí; t<tiiteriiteti "v.r"loo""r" lelügyelete. i{a
1_i rendórautó elmegy arrafelé esténként,
áni""".
"
bűnmegelőzésben,

Jíil;Já,
i;iiff;il'?öj;;;;
jelentősége lehet a
annak nagy

GézártViktor:Naglnésztnappaltörténnekabetörések,mertéjszakafeltűnőbbkivilágítottautóval,
zseblámpával mozogni.

Karli Imre:

A

ha gyanús mozgást
hegyen lakók éjszaka rendszeresen kihívják kollégáirikat,

érzékelnek.

van,
hogy aI ovason élők között alapvetően nyugalom
Ferencz.v Gáborné polgármester: Elmorrdható,
az emberek, azonnal jelzik felénk is,
Ha rossz érzéstkeltő helyzetre f,rgyelnek fel

CsaikaGyörgvképvisp!öAzthiszemaharmadik,,váltásnak,,mondomel,hogyaBalatoniutat
én házamnál van a falu vége tábla, ott már gyakran
versenypályának tekintik a roa"t"Jot. Az

120

km/h-val közlekednek az autók,

a kanYarban
elmondható a Fó,utcáról is, még a hídnál és
Ferenczv Gábomé polqármester: Ez sajnos
me|haladjáÉa megengedett sebességet a közlekedők,

lévó útszűkületnét isjóval

KarliImre:Errőlmindenképpenszólnifogokakollégáimnak.Paloznakonvoltanapélda,hogyegy
volt,
mémi,-ésannak érzékelhetően kedvező hatása
a gyorshajtásba,
iÜ"Ő"Ó)"., ; r;ggyakrabban a helyi lakosok futnak bele

;;;;-liiárr"t-.*"ró"

ffiffi

veszélyes, mert kettős használatú: autós és
csaika Gvörgv képviseló: A Balatoni út azért külónósen
gyalogos lorgalmat is bolryolít,

Ferenczy Gáborné

p9]g@§!9! Mindössze egy

problémás család van

a településen, akik a Fő

utcában laknak.

KarliImre:ÓkismerósekhatóságunkelöttiS.Rajfukkívülidőnkéntfelbukkankéthajléktalan
gyermekjóléti szolgálat, családsegítés
személy, egy magasabb u. ö";í;;;";;L.,nuiugpnanok.
működik

a

településen?

és jól működnek, Felvetődött
Ferenazy Gáborné polgármester: Igen, működik í:d,ry]k,
üJ gepJarmure,
r.r,.tOreg". hory a polgárörsé g pályázzotl egy

Karli lmre: Tudomásom szerint, akik

annak a

tudni, hogy a
pá|yáztak, azok nyertek is. Annyit kell róla
nem térítendó
vissza
l.rr. n.. pedig a helvi szervezeté.

üainá

gépjármű az országos p"rgarorrjg
támogatás. szerintem ér,l".";';:g;;'t;;i

o"oJg*oioráyun áódon is szoktak eszközöket kapni,
i fJd","th",köszönjük a figyelmüket, a decemberi
hogy gyűjtés vagy felajántasj',ifi;;i;"k
toimei§tr;tgatason ismételten megjelenünk,

az ülésről,
Karlí Imre t, őrnagy és Gézárt Viktor r, zászlós távozik

2.napirend:Akötelezőfelvételtbiztosítóiskolákkörzethatárainakvéleményezése.
FerenczyGábornépolgármesterismertetianapirendiponttalkapcsolatoselóterjesztést.Azelkészült
AlLaláLttos
ü-"gv"i-r"*a"l i,, iuatuI álral .a balátoníiiredi Radnóti Miklós
.iavaslat szerint a Veszprém
jlt oiu, uutuÍnint u balatonfiiredi Eáwos t_oraná Álrulános lskola került kijelölésre.
Kérdés,hozzászólás,másjavaslatnemvolt,apolgármesterszavazásrateszifelakérdéstmiszerint
által Lovas
u V","p,ém Megyei Kormányhivatal
> Ki ért eglet azza|,hogv u iJpui,"tO-i",tiil"tbiztosító
általános lskolák besorolást m€gismerte,
községre ,o"glr"ta_)§Í iö;;il6;;;i
azr jőváhagyla?

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
következő

határozatát:

4

szavazatlal, ellenszavazat nélkül meghoaa

94120l5.(XI.9.) Qlkormánvzati haíározat:

Lovas Község Ónkorrnányzat Képviselő-testülete a Veszprém
Megyei Kormányhivatal Oktatási és Hatósági Osztálya által

készített, Lova§ községre meghatározott kötelező felvételt biztositó
általános iskolák besorolást megi§merte, azt jóváhagyja.
A Képviselő-testület megbizza a polgármestert, hogy a Képviselő-

testület véleményéttaftalmaző határozatról szóló jegyzőkönyvi
kivonat megküldésével tájékoztassa a Veszprém Megyei
Kormányhivatalt.
!9!9!§91 Ferenczy Gáborné polgármester
Határidő: 2015. november 30.

3. napirend: A

2016. évi belső e|lenőrzés tervezetének véleményezése.

Ferenczy Gábomé polgármester ismerteti Király Péterné, a Balatonfiiredi Közös Önkormányzati
Hivatal megbízott belsó ellenőre által megküldött javaslatot, amely szerint a belső ellenőrzés témaköre
2016. évben a költségvetési tervezés és a költségvetési beszámoló szabályszerűségének ellenőrzése.
Kérdés,hozzászőlás, másjavaslat nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdéstmiszerint
> Ki ért egyeí azzal, hogy a Balatonfiiredi Közös Önkormányzati Hivatal megbízott belső
ellenőre által megküldött belső ellenórzési ter.,, elfogadásra kerüljön?

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete

4

szavazaíta|, e|lenszavazaí nélkül meghozta

köv etkező hatáí ozatát:

95/20l5.(XI.9. ) 9nkormánvzati határozat:
Lovas Község Onkormányzat Képviselő-testülete a Balatonfiiredi
Közös Önkormányzati Ilivatal megbízott belső ellenőre által
megküldött, az önkormányzat 2016, évre vonatkozó belső
ellenőrzési tervét elfogadja.
Zoltán alje gy ző

ffj#f,'*ln

4. napirend: A Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése.
Ferenczy Gáborné polgármester ismerteti a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést. A KépviselŐtestüleí 6712013. (VIL15.) számú önkormányzaíi határozatával fogadta el a település Helyi
esélyegyenlőségi programját. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlóség előmozdításaról szóló
2003. évi CXXV. törvény 31. § (l) bekezdése szerint a települési önkormányzat ötévente öt évre szóló
helyi esélyegyenlőségi programot fogad el, amelyet kétévente át kell tekinteni és szükség esetén felül

kell vizsgálni. Az elmúlt két évben olyan jelentős változások nem töfiéntek, amelyek a Helyi
esélyeryenlőségi program átfogó felülvizsgálatát tennék szükségessé.

Kérdés,hozászőlás, rnásjavaslat nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdéstmiszerint
> Ki ért egyet azza\, hogy a Képviselő-testület állapítsa meg azt, bogy a Helyi esélyegyenlóségi
program a jogszabályi elóírás szerint áttekintésre került, és változaí|an formában elfogadásra
kerüljön'/

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete

4

szavazatlal, e|lenszavazat nélkül meghozta

kőv etkező haíáíozaíát:

96/2015.(XI.9.) Ö+kormánvzati határozat;

Lovas Község Ónkormányzat Képviselő-testülete a 67l20t3.
(UI.15.) önkormányzati határozatával elfogadott Helyi
esélyegyenlőségi programját az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvényben foglaltaknak megfelelően áttekintette,

és Lovas

Község Helyi esélyegyenlőségi programját változatlan forrnában
elfogadja.
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester
Határidő: folyamatos

5. napirend: Vegyes ügyek.
5.1. A gyermekjóléti és családsegítés rendszerének 2016. év eleji módosulása.

Ferenczy Gábomé polgármester emlékezteti a Testület tagjait, hogy a 2015. évi CXXXIII. tv.
értelmében 2016. január 1-jétől a családsegítés csak a gyermekjóléti szolgáltatással integráltan - egy
szewezetí és szakmai egységben - működhet települési szinten a családi- és gyermekjóléti Szolgálat
keretében. Az önkormányzatoknak 2015. november 30-ig kell dönteniük a feladatellátás Új
rendelkezéseknek megfeleló biáosítása módjaról. A Képviselő-testület 2015. október l9-én megatott
nyílt üléséntámogatta azt, hogy a gyermekjóléti és családsegítés rendszere a Balatonalmádi Járáshoz
kerüljön olyan Áoao", togy ennek működtetését az Alsóörsi Közös önkormányzati Hivatal
székhelye, Alsóörs biztosítja. Enrrek követkeáében indokolttá válik a ,,Társulási Megállapodás"
(Balatoníiiredi Többcélú Tarsulás) több pontjának, Lovast érintóen a l2.2, ponl 3. bekezdésének
módosítása (A Társulás által ellátott közszolgáltatások). A Társulási Tanács soron következő ülésén
tárgyalni fogja a Megállapodás módosítását, amely ülésen polgármesterként képviselni fogom a
települést, kérem felhatalmazásomat a szerződés módosításának aláírására.

További kérdés,hozzászólás, más javaslat nem volt, ezéríFerenczy Gáborné polgármester felteszi a
kérdést,miszerint

>

egyetértsen azzal, hogy 2016. janlár
szerinti
Alsóörs település köteles működtetni
1-jétől a közös önkormányzati hivatal székhelye
a család- és gyermekjóléti szolgálatot, és ennek követkeáében a Tarsulási megállaPodás
módosítása aláírásra kerüljön?

Ki éítegyeí azza|, hogy Lovas Község Önkormányzata

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete

4 igen

szavazattal, ellenszavazat nélkÜl

meghozta a következő határozatot:

97120t5.(XI.9.) Eiámú Önkormánvzati határozat

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete egy etért azzal,
hogy az egyes szociális gyerrnekvédelmi tárgyú törvények
módosításáról szóló 2015. évi CXXXI . törvény rendelkezéseinek
megfelelően 2016. január 1. napjától kezdődően Lovas község
vonatkozásában az Alsóörsi Közös Onkorm ányzati Hivatal
székhelye, Alsóörs te|epülés köteles működtetni a család- és
gyermekjóléti szolgálatot, a Balatonalmádi Járás intézményeivel
együttrnűködve.

A

Képviselő-testület felhatalmazza Ferencry Gábornó
polgármestert a Balatonfiiredi Többcélú Társulásról szóló
társulási megállapodás módosításának aláírására.
!9!9!{q Ferencry Gáborné polgármester
E3!áI!gó 2015. november 30.

5,2. Hó-eltakarításiszerződés
Ferenczy Gábomé polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a tavalyihoz hasorrlóan Simon Géza

egyéni vállalkozótól került árajánlat beküldésre a település területén elvégzendő hÓ-eltakarítási
munkálatoka. A vállalkozó évek óta megbízhatóan \átja el ezt a feladatot, és nagy előnye az, hogy
havazás esetén azonnal el tudja kezdeni a munkálatokat. Az aján|at a hó-eltakarítási munkálatoka
bruttó 230.000,- Ft készenlétidíjat, valamint bruttó 9.500,- Ft óradíj at tartalmaz, Ez egyébkéntolcsóbb
ajánlat a tavalyihoz képest. A polgátmester felhívja a képviselók figyelmét arra, hogy pontos
Áunkanapló alápján kertilhet kiállításra a vállalkozói számla. A szerződés 2015. november 15-től
2016. március 31. napjáig tartó határozott időre szólna.

A napirend keretében Ferenczy Gáborné polgármester felteszi

> Ki

a kérdést,miszerint

éft egyet azzal, hogy Lovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fogadja el
Simon Géza, 8226 Alsóörs, Május 1. utca 7. székhely alatti egyéni vállalkoző ajánlatát hóeltakarítási munkálatok elvégzésérebruttó 230.000.- Ft készenlétidíj, valamint bruttó 9.500,Ft óradíj ellenérték díjazás mellett?

Lovas KÖzség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szayazatta|, el|enszavazat nólkül
meghozta a köyetkező határozatotz

98/20l5.(X|.9.) számú önkormánvzati határozat
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Simon
Géza, 8226 Alsóörs, Május 1. rutca 7. székhely atatti egyéni
vállalkozó ajánlatát, és megbízza Lovas település területén a hóeltakarítási munkík eJvégzésére,bruttó 230.000,- Ft kész€nléti díj,
valamint 8.500,_ Ft+AFA óradíj ellenértékkel, a 2014, november
1s-től 2015. március 31. napjáig tartó időszakra.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a
vállalkozóval a szerződés egyéb feltételeit tárgyatja meg, és a
vállalkozói szerződést írja alá.
Felelős; Ferenczy Gáborné polgármester
Határidő: 2015. november 15.

5.3.

Szendi Péter művelődésszervező jogviszonya.

Ferenczy Gáborné polgármester tájékoztatja

a

Képviselő-testületet,

hogy Lovas Község

Onkormányzata művelődés szervező munkakörberr határozott idejű munkaviszonyban foglalkoaatja
Szendi Pétert, 2015. december 31. napjáig. Eddig minden évben további egy évvel meghosszabbításra
került a jogviszony, javasolja, hogy idén is kerüljön a munkaviszony meghosszabbíásra további egy
évvel,2016. december 31. napjáig tekintettel arra, hogy Szendi Péter megfelelően, jó színvonalon
végzi művelódésszervezói murrkáját.
Ezt követően

> Ki

a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést,miszerint

ért egyet azzal, hogy Szendi Péter művelődés szervezői munkakörére

munkaszerződése 2016. januátr
kerüljön?

l.

vonatkozó
napjától 2016. december 31. napjáig meghosszabbításra

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
következó

határozatot:

4

szavazatíal, ellenszavazaí nélkül meghozta a

9912015.(XL9.) Qnkormánvzati határozat:
Lovas Község Onkormányzata Szendi Péter (anyja neve: Tóth
Mónika, születési he|ye, ideje: Yeszprém, 1976. január 6.)
munkavállalót művelődés szewezői munkakörében további egy
éves időtartamban foglalkoztatni kívánja, és kezdeményezi a 201l,
július 1. napján létrejött rnunkaszerződésének közös
megegyezéssel történő módosítását olyan módon, hogy a
jogviszony 2016. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig
tartó határozott időre meghosszabbításra kerüljön.
A Képviselő-testület megbizza a polgárme§tert a munkaszerződés-

módosítás előkészítéséve|kapcsolatos intézkedésekmegtételóre, és
telhatalmazza őt a szerződésmódosítás aláírására.

§!9!!q1 Ferencry Gáborné polgármester
Határidő: 2015. december 31.

5.4. A Mikrocomp Kft,

kérelme a hardv€r-felügyeleti

szerződés módositására.

Ferenczy Gáborné polgármesteí tájékoztaüa a Testületet a beérkezett kérelemről és ismerteti a
tárgybeli előterjesztést. A kérelem szerinti új vállalkozói díj gyakorlatilag a duplájára emelné a

jelenlegi összeget. Véleményem szerint ekkora áremelés elfogadásara jelenlegi körúlményeink között
nincsen lehetőség.

csajka G)zörg)z képviselő: Javasolom, lrogy ezentúl teljesítésiigazolással is ámasszuk alá a kft.
munkatársainak teljesítését.

Ezt követően a polgáLrmester szavazásra teszi fel a kérdést,miszerint

> Ki

ért egyet azza\, hogy a Mikrocomp Kft. által a lrardver-felügyeleti szerződésben foglalt
vállalkozói díj módosítására előterjesztett kérelme elutasításra kerüljön?

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testiilete
következő

4

szavazaílal, el|enszavazaí nélkül meghozta a

határozatot:

100/2015.(XI.9.),9nkormánvzati határozat:
Lovas Község Onkormányzat Képviselő-testülete a Mikrocomp
Kft. (8230 Balatonfüred, Garay J. u, 9.) által 2015, novemberében
benyújtott, a 2013. február 8, napján létrejött, iníormatikai
rendszerfelügyeleti szerződésben foglalt vállalkozói dij
módosítására vonatkozó kérelmételutasítja, a szerződés
módosítrisához nem járul hozzá.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Mikrocomp
kft-t értesítsea Testület döntéséről.
!9!9!{g; Ferencry Gáborné polgármester
Határidő: folyamatos

5.5. A Csopak Környéki Borút Egyesület Lovas
irodahelyiség.

megnevezésű egyesület

által használt

Ferenczy Gábomé polgármester tájékoztaüa a Képviseló-testületet anól, hogy a Csopak Környéki
Borút Egyesület Lovas megnevezésű egyesület szobahelyiséget használ a Faluház felső szintjén
található hivatali folyosón. Az egyesületek bírósági nyilvántartása szerint az egyesültnek nem is ezen a
címen van a bejep;zetl székhelye, hanem a Malomvölgy u. 7. szám alatti ingatlanon. Évekkel ezelőtt,
tudomásom szerint szívességi alapon hozzájártit az akkori önkormányzat ahhoz, hogy irodahelyiséget
íendezzen be a hivatalban. A hivatalban dolgozó kollégák íálékoztatása szerint nagyon ritkán jelenik
meg bárki is az egyesülettől, az elmúlt évben kb. kettő alkalommal, A hivatali körülmények időközben
megváltoztak, és az önkorrnárryzatnak, illetve a hivatal dolgozóinak szüksége van a szobára.
Véleményem szerint tarthatatlan állapot a továbbiakban, hogy úgy biáosítson az önkoímányzat
ingyenesen egy helyiséget a Borút Egyesületnek, hogy ana hivatali munkához - irodaszobaként vagy
irattárként - szükség lenne, az egyesület pedig gyakorlatilag nem is használja azt. Javasolom, hogy
szólítsuk fel az egyesületet arra, hogyjövő év elejéig költözzön ki a szobából.
További, kérdés,hozzászólás, javaslat nem érkezett, ezt követően a polgármester szayazásra íeszi fel a
kérdést,miszerint

> Ki

éítegyet azzal, lrogy a Képviselő-testület vonja vissza év végévelazon hozzájárúását,
hogy a Csopak Kömyéki Borut EgyesüIet a Faluházban ingyenesen irodahelyiséget
használIon?

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testüleíe 4 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a
következő

határozatot:

10l/20l5.(XI.9,) Önkormánvzati határozat:
Lovas Község Onkormányzat Képyiselő-testület€ visszavonja azon
hozzájáru|ását, hogy a Csopak Környéki Borút Egyesül€t
ingyenesen irodahelyiséget használjon a Lovas Faluház
tetőterében tatálható Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal
Lovasi Kirendeltségének hivatalában, és felkéri az Egyesületet,
hogy 2015. december 31. napjáig ürítse ki az általa használt
irodát.

A

Képviselő-testület megbízza az aljegyzőt., hogy haíározaáről

értesítseaZ egyesületet.
Felelős: dr. Sipos Zoltán aljegyzó
Határidő: 2015. november 30.

5.6. A

lebontásra kötelezett juhhodály helyének kitakarítása.

Ferencry Gábomé polgármester tájékoáatja a Képviselőtestületet anól, hogy több észrevételis
érkezett a tekintetben, hogy a Séd part közeléberr a nyáron lebontásra kötelezett juhhodály kömyékén
még nagy mennyiségú szalma és hulladék maradt meg,a melyet a kötelezett személy nem szállított
még el. A kötelezettet fel kell szólítani arra, hogy haladéktalanul sállítsa el ezeket az anyagokat.
Csajka Gvörgy kéoviseló: Egyetértek, és kiegészítem azzal, hogy amennyiben rövid hataridőn belül
nem kerül sor az önkéntes elszállításra, akkor az önkormányzat kell, hogy elszállíttassa, a kötelezett
költségére.

További, kérdés,hozzászó|ás, javaslat nem érkezett, ezt követően a polgármester szavazásrateszi fel a
kérdést,miszerint

> Ki

éIt egyet azzal, hogy a Faluház udvarán engedély nélküli juhhodály lebontására kötelezett
személy felszólításra kerüljön aziránt, hogy az elbontás után maradt anyagokat és hulladékot 8
napon belül szállítsa ei, ellenkező esetben az önkormányzat szállíttaíja el a kötelezett
költségére?

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testtilete
következő

4

szavazatíal, ellenszavazal nélkül meghoáa a

hatarozatot:

l02120l5.(XI.9.) 9nkormánvzati határozat:

Lovas Község Onkormányzat Képviselő-testülete felszó|ítja

a

Faluház udvarán engedély nélkül épített juhhodály lebontására
kötelezett személyt, hogy a lebontás után a helyszínen maradt

hu|ladékot és anyagokat a felszólítás kézhezvételót követő 8 napon
belül szállítsa el. A Képviselő testület megbízza az aljegyzőt a
felszólítás megküldéséveln illetve a teljesítésellenőrzésével. A

Képviselő-testület megbizzz

a

polgármestert azzalo hogy a

teljesítés elmaradása esetén intézkedjen a hulladéknak a kötelezett
költségén történő elszállításáról.
!9!9!§q Ferenczy Gáborné polgarmester, dr. Sipos Zoltán aljegyző
Határidő: 2015. november 30.

NAPIREND UTÁN:
A polgármester megkérdezi, hory napirend utáni bejelentése van-e valakinek?
Napirend utání bejelentés nem volt,

a

polgármester az ülést 18 óra

Kmí.

6uur*-

Ferenczy Gáborné
poIgármester
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perckor bezfuta

