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Báró Béla jegyző megbízásából: dr. Sipos Zoltan aljegyző,
Bauernhuber Esáer pénzügyi előadó
(az 1. és2. napirenddel összefiiggésben)
0 fő

NAPIREND E

LŐTT:

Ferenczy Gáborné polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az ülésen az 5
települéii képviselő Loztil 4 fó van jelen, Így a Testület határozatképes. Az ülést megnyitja. Napirend
e|őtt ájékoztatja a képviselőket arról, hogy az ülésen is jelen lévő Bauernhuber Eszter pénzüryi
elóadó a napokban fejezte be közígazgatási szakvizsgáját, amelyet kiemelkedő eredménnyel teljesített.
A kol1égan6 nemcsak a kiváló vizsgaeredményért, hanem a magas színvonalúmunkavégzéséértis
dicséretet érdemel. EZt követően javaslatot tesz aZ úlésnapirendjére. Javasolja, hogy a TestÍilet a
meghívóban megjelölt napirendi pontokat tárgyalja, a megjelölt sorrendben. Megkérdezi, hogy más
egy-éb napirendi Javaslata van-e valakinek a képviselók közül. További napirendi javaslat nem volt, a
Képviselő-testület a nyílt üIés napirendjét az alábbiak szerint határozta megi

NAPIREND:

l.
2.
3.
4.

Információs jelentés az önkormányzat

2015, évi költségvetésének 2015. január 1-jétől 2015.

október 31-ig tartó időszakban történt teljesüléséről,
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása,
A helyi adókól szóló önkormányzati rendelet felüIvizsgá|ata,
Vegyes ügyek.

NAPIREND r Á n e

y
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t Á s,l,

:

1. napirend: Információs jelentós az önkormányzat 2015. évi költségvetésének 2015. január 1jétől 2015. október 31-ig tartó időszakban történt teljesüléséről

Ferenczy Gábomé polgármóster ismerteti a napirenddel kapcsolatos elóterjesztést. Véleménye sz.erint
ehondúató, hogy áz onkormanyzat különösen sikeres évet zárhat le, mind a községben megvalósult
fejlesztéseket, Áin<l a teleptiléi pénzügyi helyzetét tekintve. A napirendi pontta_l 9s_sTffi_ggésben
Báuernhuber Esaer pénzügyi elladó ismerteti az önkonnányzat költségvetésének 2015. I. félévi
teljesülését. Elmondjá, hory ialán még soha nem volt ilyen magas összegű tartaléka Lovasnak._Ennek
járda éPÍtésé,
okái ktizott .""r"p"ibiron}o. beruhazások átmeneti felfiiggesztése is, például a Fő utcai

de egyébként is ésszenien és takarékosan gazdálkodott az év során az önkoímányzat
tájékoztatja a képviselőket, hogy esetleges kérdéseiket feltehetik.

A polgármester

Kérdés,hozzászőlás, másjavaslat nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdéstmiszerint
Ki ért egyet azzal, hogy a Képviseló-testiilet az önkormányzat költségvetésének 2015. I. félévi
teljesüléséről szóló jelentést tudomásul vegye?

}

Lovas Község Önkormányzat Képviselőtestülete
következő

határozaát:
1

4

szavazallal, ellenszavazat nélkül meghoáa

10/2015.(X[.07.) önkormánvzati

határozat:

Lovas Község Önkormányzat

Képyiselő-testülete az
önkormányzat költségvetésének 2015. I. féléviteljesüléséről szóló
jelentést tudomásul vette.
!9!9]!{g Ferencry Gáborné polgármester
IIatáridő: folyamatos
2. napirend: Az önkormányzat

2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Bauemhuber Esáer pénzügyi előadó elmondja, hogy a módosított költségvetési főösszeg 61.169e Ft,
ami 9 %-os növekedést jelent az elemi költségvetési főösszeghez képest. A bevétel növekmény a
közfoglalkoztatás támogatásából, az önkormányzati dolgozók bérkompenzációja- szociális ágazati
pótlék támogatás, a szociális tűzifa támogatás vásarlás támogatásából, a DRV lakossági víz- és
csatornaszolgáltatási pályáuatből, a novemberben kiosztott rendszeres gyermekvédelmi Erzsébetutalványból és a vis major helyreállításra kapott pályázati támogatásból származik.
Kérdés,hozzászólás, más javaslat nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdéstmiszerint

> Ki ért egyet Lovas

Község Önkormányzat Képviselő-testiiletének 1 l/20l5.(XlI.07,)

önkonr-rányzati rendeletének elfogadásával. az Önkormányzal2015.
3/201 5. (III. 1 0.) önkormányzati rendelet módosításáról?

évi költségvetéséről szóló

Lovas Község Önkormányzat Képviselő{estülete 4 szavazatta|, ellenszavazat nélkül meghozta a

1/20t5.(XII.07) önkormánvzali rendetetel az Önkormdnvzü 20I5.
évi köItségvetéséről szóIó 3/2015. (III. I0.) önkormánvzali rendelet
módosításáról.
(A rendelet a jegzőkönyv mellékletét képezL)
I

3. napirend: A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
Ferenczy Gáborné polgármester elmondja, hogy nagyon jó az adófegyelem a településen, és ennek
köszönhetően megbízható bevételt jelentenek az önkormányzat számára a jelenlegi adónemek.

Véleményeszerint nem indokolt új adónemek bevezetése és a jelenlegi adómértékek módosítása, a
már korábban említett kedvező pénzügyi helyzet miatt sem.
Takács Ferenc képviselő: Környékbeli településeken előfordult, hogy új adónem került bevezetésre.

Csajka György képviselő: Mennyi az iparűzési adó-bevétel?
Ferenczv Gáborné polgármester: Körülbelül 3,3 millió forint érkezett be október végéig.Megbízható
adózóink vannak, és a kOmyék településeihez képest is kedvezőbb mérlékűaz iparűzési adő, ezért
vonzó lehet településünk a vállalkozók számára.

További kérdés,hozzászőlás, más javaslat nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést
miszerint

>

Ki

ért egyet azzal, hogy a testiilet Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi

adókról szóló 10/2010. (XII. 20,) önkormányzati rendeletét felülvizsgálta, és módosítást nem
kíván rajta végrehajtani?

Lovas Község Önkormányzat Képviselő{estülete
köv etkező

h

aíáíozateí:

4

szavazattal, ellelszavazat nélkül meghozta

111/2015.(X .07,.) Önkormánvzati határozat:
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete Lovas Község
Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló
10/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendeletét felülvizsgálta, és
módosítást nem hajt rajta végre.

!9!9!fu Ferenczy Gáborné polgármester

gqE!Élqfolyamatos
4. napirend: Vegyes ügyek

4.1.

Gyógytorna rendezvénnyel kapcsolatos kérelem.

Ferenczy Gáborné polgármester ismerteti MecsérinéRóka Erzsébet kérelmét a Testülettel. Hetente
egy akálommal, sierdánként kerülne sor gyóg}torna foglalkozásra, és azzal a kérésselfordult a
restiilethez, hory mérsékeljea terembérleti díjat. A hatályos díjtábláZat szerint sportfoglalkozás esetén
3.000,_ Ft naponta a teremhasmálat díja. A szervezővel megbeszéltük, hogy az első alkalom díjmentes
lehet, hogy kiderüljön az érdeklődók száma. Amennyiben megfeleló számú érdek]Ődő mutatkozik,
akkor fol}amatosan megrendezésre kerül a foglalkozás, és ebben az esetben hasmálati dj kerülhet
megállapíiásra. Javasolom, hogy a helyi lakosok egészségmegőrzésénektámogatása miatt mérsékeljük
a terembérleti díj összegét 1.500,- FValkalomra 2016. januar elejétől kezdődően. A díjat indokolja az
is, hogy a nag;Áerem felfűtést igényel.
Kérdés,hozzászőlás, más javaslat nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdéstmiszerint
Ki ért egyet azzal, hogy a gyógytorna foglalkozás teremhasmálati dija 2016. január elejétől
kezdődően 1.500,- Ft/alkalom legyen?

>

Lovas Község önkormányzat Képviselő-testülete
következő

4

szavazattalr, ellenszavazat

nélkül meghoáa

határozatát:

12l20l5.(XII.0J.) Önkormánvzati határozat:
Lovas Község Önkormányzat Képvi§elő-testülete a Nagyteremben
megrendezésre kerülő gyógytorna foglalkozás teremhasználati
díjat 1.500,- Ft/alkalom összegben határozza meg 2016. január
elejétől kezdődően.
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester
!3!i!$![ folyamatos
1

4.2.

Napelemes lámpák felszerelése a települósen.

Ferenczy Gáborné polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a korábban eldöntöttek
szerint sor kerül napelemes lámpák elhelyezésére Lovas több pontjan. A vállalkozóval, aki a már
meglévő napelemes lámpát felszerelte, targyalást folfatott, aki nagyon jelentős kedvezményt nyújt
és beszerelésére, darabonként csaknem 100.000,- Ft-os a kedvezmény.
össiesen 6 lámpa elkészítésére
a
vállalkozó Packers Energo Light Kft. (1223 Budapest, Katakomba u.
tagjainak
a
testület
Bemutatja
6
db
lámpa ara összesen bruttó Z,682.240,- Ft, míg a Ó lámpa beszerelési
l6.) aiánlatát, amely szerint a
dija 9b.000._ Ft + ÁFA. Ennél kedvezőbben egyetlen vállalkozó sem tudja megvalósítani a lámpákat.
Véleménye szerint ez jelentős és indokolt fejlesztés a településen, kéri a képviselők hozájárulását a
megrendeléshez.

Kérdés,hozzászőIás, másjavaslat nem volt, a polgárm ester szavazásíaíeszi fel a kérdéstmiszerint
Ki ért egyet azzal, hogy a Lovas Község önkormányzata rendeljen meg 6 darab napelemes
lámpaosilopot a Packers Energo Light Kft,-től, az általa megküldött árajánlatban foglalt
feltételekkel?

>

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete

köVetkezőhatározatát:

4

szavazaílalr, e|lenszavazaí nélkül meghoáa

l13/2015.(X .07.)önkormánvzatihatározat:

Lovas Közsóg Önkormányzat Képviselő-testülete

egyetértését
fejezi ki, és Lovas Község Ónkormányzata megrendel a Packeres

Energo Light Kft-től (székhelye: 1223 Budapesto Katakomba u,
ló., képviseli: Kiss Tibor üglvezető) hat darab napelemes
lámpaoszlopot, a vállalkozó által átadott árajánlatban foglalt
feltétetek szerint, brútő 2.796.540,- Ft összegű átalány vállalkozói
díj ellenértékellenében, amely díj tartalmazza valamennyi anyagés beszerelési költsóget, munkadíjat.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestefi a vállalkozási
szerződés aláírására.
!9!9!!q Ferenczy Gáborné polgármester
fu!;!{!fr folyamatos
5.3. A település honlapjának korszerűsítése.

Ferenczy Gáborné polgármester tájékoztatja a Testíiletet, hogy régóta időszerű kérdésa telepÜlés
honlapjának korszeiűsítése. A honlap mind a megjelenését, rnind a íartalmát tekintve elavult,
véleményeszerint a mai világban kiemelkedő jelentősége van annak, hogy a település milyen arcát
m]utatJa az intemeten az érdeklódőknek. Javasolja, hogy vegye fel település a kapcsolatot profi
weblipfejlesztőkke1, kerüljenek árajánlatok bekérésre,és kezdődjön el a lovasi honlap megújítása.
További kérdés,hozzásző|ás, más javaslat nem volt, ezért Ferenczy Gáborné polgármester felteszi a
kérdést,miszerint

> Ki

ért egyet azzal, hogy Lovas Község önkormányzata a település honlapjának fejlesáése,
megújítása céljából weblapfejlesztő cégekkel, szakemberekkel felvegye a kapcsolatot, és tőlük
az új weblap megvalósítására árajánlatokat kérjen?

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete

4 igen

szavazaítal, ellenszavazat nélkÜl

meghozta a következő határozatot:

114/2015.(X .07.) számú Önkormánvzati határozat
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete Lovas település
érdekében
fejlesztése
honlapjának megújítása,
az
új weblap
és
tőlük
weblapfeilesztőkkel veszi fel a kapcsolatot
elkészítéséreárajánlatokat kér be.
E9!9!é§! Ferenczy Gáborné polgarmester
!4fi!fr folyamatos

NAPIREND

aTÁN:

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

a

polgármester az ülest I8 óra
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