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Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testtiletének 2016.
január 1 i-én, 17 óra 00 perckor megtartott nyílt üléséről.

Lovas, Faluház (8228 Lovas, Fő u, 8.) tárgyalóterem

Ferenczy Gáborné polgármester
Volford-Hull Zita alpolgármester
Csajka György képviselő
Takács Ferenc képviseló
Pap Huba képviselő

TANÁCSKOZÁSI JOGGAL
MEGHÍVOTT: Báró Béla jegyzó megbízásából: dr. Sipos Zoltán aljegyző

LAKossÁGKÖnÉsÓL: 0fó

NAPIREND ELŐTT:
Ferenczy Gáborné polgármester köSzönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az. ülésen az 5

teleptiléii képviselő LöZül 5 fő van jelen, így a Testület határozatképes. Az ülést megnyitja_, javaslatot

tesz az ülés napirendjére. Javasolja, hog} a Testiilet a meghívóban megjelölt napirendi _p9ltokat
tárgyalla, a me§elölt iorrendben. Megkérdezi, hogy más egyéb napirendi javaslata van-e valakinek a

rcp"isórot koztil. További napirendi javaslat nem volt, a Képvisel&testület a nyitt ülés napirendjét

az alábbiak szerint határozta meg:

NAPIREND:

1. Kéményseprő-ipari közszolgáltaüís módosulása,

2. Az önkormáLrryzati szolgáltatási díjak felülvizsgálata,
3. Veryes ügyek.

NAPIREND r Á n e v,q t Á s,l, :

1. napirend: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás módosulása.

Az aljegző tájékoztdtja a Képviseló_testületet, hogy a hatályos kéményseprŐ-ipari szolgáltatásról

sző|ó"2Űtz. eui xc. tu. jelentősen módosult és 2016. július l-jén hatályát vesúi. Az új jogszabály

szerint a haályba lépésekor hatályban lévő közszolgáltatási szerződések 2016. jantÁr 1-jén a tÖrvénY

erejénél fogva megizűnnek. Lovas község nem kötött ilyen jellegú közszolgáltatási szerződést, a

telópülésen-a 2012: évi XC. törvény 2. §_a alapjan a,,VKSZ" Veszprémi Közüzemi szo|gáltaó Zíí.

Iátjá el aközszolgáltatást. Tekintettel ana, hogy az új törvény teljes hatályba lépéséig még. tötb hónap

fog eltelni, jeleri pillanatban egyéb teendője nincsen az önkormányzatnak. A további információk

érkezése esetén a Képviselő-testület megkapja a szükséges tájékozatást,

A Képvíselő-testüIet köszönettel tudomásal vette a tújékoztaíást,

2. napirend: Az önkormányzati szolgáltatási díjak felülvizsgálata,

Ferenczy Gábomé polgármester elmondja, hogy 2015. február elsejétől hatályosak az önkormányzati

helyiségek es srolgáliatások használatiért fizetendő díjak. Az egy év alatt kedvezőek voltak a



tapasztalatok, egyedül a Faluház nagytermében rendezendő sportfoglalkozások esetében merült fel

módosítási javaslat, de az egyedi kéréseket minden esetben sikerült megegyezéssel rendezni.

További kérdés, hozzásző|ás, más javaslat nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést

miszerint

> Ki ért eget azzal, hogy Lovas Község ÖnkormáLrryzat Képviselő-testiilete az 5lZ015. {I. 26.)

szárnú haíározatának mellékletét képező önkormányzati szolgáltatási díjakat felülvizsgálta, és

azokaí v áIto zatlanul fenntartj a?

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testiilete 5 szavazaítal, ellenszavazat nélkül meghoáa
következő haíározaIáI:

iffiő_testülete Lovas Kőzség
Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati
szolgáltatási díjakról szóló 3l20l5. g. 26.) önkormányzati
hatáíozatát, és a mellékletében szereplő szolgáltatási díjak
összegét felülvizsgálta és módositást nem hajt rajta végre.

!9!9!!g Ferenczy Gáborné polgármester
Határidő: folyarnatos

3. napirend: Vegyes ügyek

3.1. A Dr. Bardóczi Miklós és Társa Bt. támogatási kérelme.

Ferenczy Gáborné polgármester ismerteti a beérkezett kérelmet. Elmondj4 hogy településen

háziorvosi jaróbeteg-ellátást biztosító Dr. Bardóczi Miklós a Dr. Bardóczi és Társa Bt. képviseletében

előadta, hogy a szolgáltatás ellátásának költségei emelkedtek az elmúlt időszakban. Kérte a Testiiletet
hogy a helyi adókról szóló törvényben adta lehetőséggel élve engedje el a Társaság iparűzési adóját. A
polgIírmester tájékoztatja a Képviselőket, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 39lC. §_a szerint

az önkormányzati rendelet _ amennyiben ez a rendelkezés szerepel benne - lehetőséget adhat

háziorvosok esetében az iparűzési adó mérséklésére vagy elengedésére. A Lovas község területén

hatályos helyi adókól szóló önkormányzati rendelet ilyen rendelkezést nem tartalmaz, tehát ene

nincsen lehetőség. Maga a kérelem az önkormányzati adóhatóság, a jegyző hatáskörébe tartozik,
amelyról ajegyző határozatot fog hozni. Mindezek ellenére az a véleményem, hogy a haziorvos magas

színvonalon, megbízhatóan és a lakosság igényeit maximálisan kielégítő módon látja el a betegeket,

ezért az a javaslatom, hogy az áIta\a fizetett ipanizési adónak megfelelő, 70.000,- Ft összegű a

működési költségekhez történő hozzájárulás címén nyújtson támogatást az orvos részére az

önkormányzat annak érdekében, hogy a szolgáltatás ajövőben is fennmaradjon a faluban.

Csajka Györgv képviselo: Tudomásom szerint a rendelőért nem fizet bérleti díjat és a rezsiköltségeket

sem kell viselnie. Nem éíek egyet az iparűzési adó elengedésével és a helyi adókról szóló rendelet

esetleges ezirányú módosíásával sem.

Takács Ferenc képyi§g!ói Szerintem támogassuk a háziorvost ajavasolt összeggel.

Ferencz,v Gábomé p!&írm9§!9! A falu számára mindenképpen előnyös, hogy helyben van oruosi

elláás, ennek fenntartása érdekében t|ímogatni kellene a háziorvost.

Takács Ferenc képviseló: Az orvosokat meg kell becsülni, köztudottan sokat dolgoznak, és anyagilag

nincsen ennek megfelelően megbecsülve,

Kérdés,hozzászőlás, másjavaslat nem volt, a polgárrnester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint
> Ki ért egyet azzal, hogy az önkormány zat aDr. Bardőczi és Társa Bt. működési költségeihez

történő hozzájáralás céljából részesítse a kérelmezót 70.000,_ Ft összegű tárnogatásban?

Lovas Község Önkormányzat Képviselő{estület e 5 szavazallal, el\enszavazat nélkül meghozta

köv etkező határ ozatát:



2/2016, (I.11.) Ö+kormánvzati határozat:
r,*". XO^Cg Ö,t,"rmányzat Képviselő-testülete Lovas község

lakosai számára végzett járóbeteg-ellátási tevékenységének

műkötlési költségeihez től"ténő hozzájárulás céljából a Dr,
Bartlóczi Minós és Társa Egészségügyi Szolgáltató _Betéti
Társaság (8226 Alsóörs, Óvoda u, 4,, képviseli: Bardóczi .Miklós
tiglvezelO1 részére 2016, évben egyszeri 70,000,,- Ft összegű

támogatást állapít neg a 2016, évi költségvetés terhére,
A Ké"pviselő-testület megbizza a polgármestert, hogy a döntésről a

kérelmezőt értesítse, a megállapított támogatás nyújtásával

kapcsotatos intézkedéseket tegye meg,

!9!9!@ Ferencry Gáborné polgármester

E3!!!!id6 azonnal

3.2'Afelsőörsicsapadékvíz.elvezetésivízilétesítményfennrnaradásiengedélye.

Ferenczy Gábomé polgármest€r ájékoztatja a Képviselő{estül€tet, hory 201ó, januar.7én vette

iéú"r'u hivatal a Eó;er uegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság lgazgató_helyettesi Szervezet

rataszt oraveaetroi Hátosagi osztályának 35000/106óO_i/2015.ált. iktatószámú másodfokú

hatá!íozaát a felsőőrsi csapadékvíz_elvezetés közcélú vízilétesítményeinek üz€meltetésre,

iinnÁ-uaa.aru tiadott vízjogi engedély helybenhagyásáról. Ahat&ozat a közléssel jogerős, 30 napon

i;ii-ilírJrág előtt lehet Á.!t,i.iani 'ahajÁroratőijogszabálysértésre hivatkozással, Az első fokú

t ut,6"atot iovas Község önkormányzata fellebbezéisel megtámadta, amelyet a másodfokú hatóság

naryrésa az országos Meteorológiai Szolgálat ?!?!?"?.^b^,:?+o,"a 
elutasított, "Az 

Igazgatőság a

,"lir.et"tt eljarái során a si.4 oI§' 3500ol64,Il2ol5.ált. számú végzésében foglaltakkal

Irr7rr""gu"" rriegállapította, hogy a Felsőörsön megépített csapadékvíz_elvezető hálózat nem

t"i"úar-"r.;" u ."idtiwti csapadéiokból származó kiöntések gyakoriságát, továbbá megállapította,

i"e,'r-.üeprr* vízilétesítmények Lovas község árv izibiztonságfuajelentős hatással nincsenek",

A képviselőlestütet a hatósági hatdrozűtot tudomásul vette, nem kívánja bírósóg előtt megaimadni,

NAPIREND UTÁN:

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

Napirend utáni bejeleníés nem volt, a polgármester az ülést 18 óra 00 perckor bezárta

Kmí.

! jl*l,-!.ji i]*^ \
Feienczy GdbornY '

polgarmester
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