
Lócs Községi Önkormányzat
Polgármesterétől

M E G H Í V Ó

LÓCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. február 13-án 17:15 órakor tartandó képviselő-testületi ülésére

Az ülés helye: Lócs, Fő utca 31.

A NYÍLT ülés napirendi pontjai

1. Lócs Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása
Előadó: Horváth István polgármester
   dr. Balogh László jegyző

  Bakos Erzsébet pénzügyi osztályvezető

2. Illegális hulladéklerakók felszámolását támogató pályázat
Előadó: Horváth István polgármester

  dr. Balogh László jegyző

3. Eszter Mosolyáért Alapítvány kérelme
Előadó: Horváth István polgármester

4. Egyebek

Lócs, 2019. február 5.

                                        Horváth István sk.

          polgármester





Lócs Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
2/2019.

Lócs Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének

2019. február 13-án megtartott
nyílt ülésének jegyzőkönyve

Rendeletek: 

Lócs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Határozatok:

3/2019. (II. 13.) határozat a napirendi pontok elfogadása
4/2019. (II. 13.) határozat stabilitási határozat elfogadása
5/2019. (II. 13.) határozat költségvetési határozat elfogadása
6/2019. (II. 13.) határozat pályázati részvétellel kapcsolatos döntés
7/2019. (II. 13.) határozat alapítványi támogatás
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Lócs Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
2/2019.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Lócs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 13-án, 17:30- kor
megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről.

Az ülés helye: Lócs Fő utca 52.

Jelen vannak: Horváth István polgármester, Reiber Lajos alpolgármester, Gadovics György
képviselő, Pietrowsky Zoltán képviselő, Gaján Sándor képviselő /5 fő/

Tanácskozási  joggal  az  ülésen  végig: dr.  Herczeg  Krisztina  aljegyző,  Bakos  Erzsébet
pénzügyi osztályvezető

    
Jegyzőkönyvvezető: Lenkey László települési referens

Horváth István polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket.  Megállapítja, hogy az 5
fős képviselő-testületből 5 fő jelen van, vagyis a képviselő-testület 5 fővel határozatképes,
majd a képviselő-testületi ülést megnyitja. 

Horváth István polgármester ismerteti a napirendi pontokat. Kéri a képviselő-testület véle-
ményét, javaslatát, hozzászólását a napirendi pontokkal kapcsolatban.

A Képviselő-testület részéről hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el. 

Horváth István polgármester szavazásra teszi fel a napirendi pontok elfogadását.

Lócs  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  –  5  igen  szavazattal  –  a  következő
határozatot hozta:

3/2019.(II. 13.) határozat

Lócs  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  napirendi
pontok  tárgyalását  a  kiküldött  meghívónak  megfelelően
elfogadta.

1. Lócs Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása

2. Illegális hulladéklerakók felszámolását támogató pályázat

3. Eszter Mosolyáért Alapítvány kérelme

4. Egyebek
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Lócs Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
2/2019.

Napirendi pontok tárgyalása 

1. napirendi pont
Lócs Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása

Horváth István polgármester ismerteti a napirendi pontot, majd átadja a szót Bakos Erzsé-
bet pénzügyi osztályvezetőnek az előterjesztés ismertetésére.

Bakos Erzsébet pénzügyi osztályvezető ismerteti az előterjesztést, mely a jegyzőkönyv 1.
mellékletét képezi. Elmondja, hogy a jogszabályoknak megfelelően, az állami költségvetés és
a 2018. évi települési tényadatok alapján készült el a 2019. évi költségvetés. Amennyiben a
képviselő-testület jelen ülésén jóváhagyja az előterjesztett formában és megalkotja az erről
szóló rendeletet, azt követően el kell fogadnia a stabilitási határozatot is. A Csepregi Közös
Önkormányzati Hivatal költségvetését is tartalmazza az előterjesztés, azt azonban csak akkor
lehet majd elfogadni együttes ülésen, ha Csepreg Város Önkormányzata megalkotja a saját
költségvetési rendeletét.

Horváth  István  polgármester  kéri  a  képviselő-testület  véleményét,  hozzászólását  az
elhangzottakkal kapcsolatban.

A képviselő-testület részéről hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el. 

Horváth István polgármester  megállapítja 5 fővel a határozatképességet, majd szavazásra
teszi fel Lócs 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotását.

Lócs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – 5 igen szavazattal – a következő rendeletet
alkotta:

Lócs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.14.) önkormányzati
rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi

Horváth István polgármester megállapítja 5 fővel a határozatképességet, majd szavazásra
teszi fel a stabilitási határozat elfogadását.

Lócs  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  –  5  igen  szavazattal  –  a  következő
határozatot hozta:

4/2019.(II. 13.) határozat

Lócs  Községi  Önkormányzat  képviselő-testületének  a  Stabilitási  tv.  45.§  (1)  bekezdés  a)
pontja alapján kiadott 353/2011.(12.30.) Kormányrendelet szerinti a költségvetési évet követő
három év önkormányzati saját bevétel várható bevételeinek összegét az alábbiakban állapítja
meg: 
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Lócs Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
2/2019.

2019. év 3 660 e Ft 
2020. év 3 770 e Ft
2021. év 3 820 e Ft 

            2022. év          3 890 e Ft

Az adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek: e Ft-
ban
                                                       2019.           2020.               2021.              2022.
Futamidő kezdete

Felelős: Horváth István polgármester
Határidő: azonnal 

Horváth István polgármester megállapítja 5 fővel a határozatképességet, majd szavazásra
teszi fel a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésével kapcsolatos döntést.

Lócs  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  –  5  igen  szavazattal  –  a  következő
határozatot hozta:

5/2019. (II. 13.) határozat

Lócs  Községi  Önkormányzat  képviselő-testülete  a
Csepregi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2019.  évi
költségvetését megtárgyalta, azt elfogadásra érdemesnek
tartja.  Javasolja  annak  beterjesztését  Csepreg  Város
Önkormányzata,  Lócs  Községi  Önkormányzat,
Tormásliget  Község  Önkormányzata,  Tömörd  Község
Önkormányzata együttes ülésére.

Felelős: Horváth István polgármester
Határidő: azonnal 

2. Napirendi pont
Illegális hulladéklerakók felszámolását támogató pályázat

Horváth István polgármester  ismerteti a napirendi pontot, majd az előterjesztést, mely a
jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi. Elmondja, hogy a településen nem található olyan hely,
ahol nagyobb mennyiségű illegális hulladék lenne elhelyezve. A lakosságot folyamatosan fel-
szólítják, ha az ingatlanon hulladék kerül felhalmozásra. Így nem tartja indokoltnak a pályáza-
ton való rézvételt,  mert valószínűleg nagyobb településeknek célszerű ezt kihasználni, ahol
egy-egy külterületi utat használnak illegális hulladéklerakóként.

Horváth  István  polgármester  kéri  a  képviselő-testület  véleményét,  hozzászólását  az
elhangzottakkal kapcsolatban.
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Lócs Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
2/2019.

A képviselő-testület részéről hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el. 

Horváth István polgármester megállapítja 5 fővel a határozatképességet, majd szavazásra
teszi fel az illegális hulladéklerakók felszámolását célzó pályázaton való részvétel elutasításá-
ról szóló döntést.

Lócs  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  –  5  igen  szavazattal  –  a  következő
határozatot hozta:

6/2019. (II. 13.) határozat

Lócs  Községi  Önkormányzata  Képviselő-testület  úgy
határozott,  hogy  az Innovációs  és  Technológiai
Minisztérium  által  meghirdetett  „Az  illegális
hulladéklerakók  felszámolása"  című  pályázaton  nem
kíván részt venni.

Felelős: Horváth István polgármester
dr. Balogh László jegyző 
Vigh Ádám pályázati referens

Határidő: azonnal

3. Napirendi pont
Eszter Mosolyáért Alapítvány kérelme

Horváth István polgármester  ismerteti a napirendi pontot, majd az előterjesztést, mely a
jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi. Elmondja, hogy minden évben támogatja az önkormányzat
a kislány gyógykezelését. Javasolja, hogy 2019-ben is járuljon hozzá a képviselő-testület a ke-
zelések finanszírozásához.

Horváth  István  polgármester  kéri  a  képviselő-testület  véleményét,  hozzászólását  az
elhangzottakkal kapcsolatban.

Gaján  Sándor  képviselő javasolja,  hogy  legalább  annyival  emeljék  meg  az  előző  évi
támogatást, amennyivel emelkedett a szociális célra fordítható keretösszeg.

Gadovics Görgy képviselő javasolja, hogy legyen 150.000 Ft a támogatás.

Horváth István polgármester megállapítja 5 fővel a határozatképességet, majd szavazásra
teszi fel az Eszter Mosolyáért Alapítvány részére nyújtandó 150.000 Ft-os támogatásról szóló
döntést.

Lócs  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  –  5  igen  szavazattal  –  a  következő
határozatot hozta:
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