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K<J.mill: Lovászhetény község képvisel<l-tcstiilctc 2011 . 
ki\z111cghall gal:'rnus íilésérill. 

A:: ii/é.1· helye: l'olgárnicslcri l livalal

Jelen vannak: Winkler Roland polgármester 
Bútui Lüszlú 
Kovítcs Uh:clla 
Pálfi Gábor 
Rdsch Sándor 

képvisclük 

1 >r. Fenyvesi Júnos jcgyzö 

!\ pulgúrmcstcr kOsziinWllc ;1 mc!!.iclcntckd . mcgúllapflotla, hogy valamennyi képvisdi\ _klcn 
van, az ült\s határozatképes, majd javaslatára a testület egyhangúlag a:.: alábbi nupin.:ndd 
fogadtíl cl: 

Na1>irend: 
1. /\z tlnkonnúnyznt hüromncgyl·d éves pénzi'rgyi

tájékw.lulúja
2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési

konecpdliju
:l. 8zc111étszállitási díj megállapítása 
4. Egyebek

f.) napir<'nd 

Elöterjcszll'l 
Winkfrr Roland 1111/grír111<•sf<'I' 

Winkler Roland polgármester 

Winkfor No/und polgdrme.1·1er 

!\ polgt\J'111esler javasolta, hogy a testület a kiküldött anyagnak mcglckliicn hagyja júvú az 
iinknrn1únyz>1t 201 1. lu\romncgyl•d éves pénzl'lgyi bi:8Z(1111nlújút. 

A lcsliilet cgyh;1ngú határozata: 

21/201 l.(Xll.5.) számú határozat:

l.ovúszhelcny Kiizs.Sg Képvisdil-testülctc. uz i\nkormúnyzat pénzügyi gazdúlkudúsúrúl sd>lú 
201 1. három1wgycd éves lí\jékozlalúl jóváhagxia. 

Határidő: 11:1.0nn11l 
Fclcl<'is: pol�ármcstcr 

2.) napir(!nd

A pulgúrmcstcr javasolta, hogy a tcsliilcl a kiküldüll anyagnak mcgl'cldi\en fogadja cl az 
i\nkormányz;1I 2012. évi költségvetési koncepcióját. 
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A kcpvisclií·tcstülct egyhangú szavazással az ah\bbi hati1rozatot hozta: 

22/2011.(Xll.5.! N�.ámú lt11lllnm1t: 

l .(lvúszhctény Kiízség Képviscli\-tcstUlctc a:t. önkorm(my:t.at 2012. cv1 kiiltsé��w1ési
konccpció,iát e ,icgy:t.Ükünyv mellékletének lllcgfolclü lm'lalomnial clfugmlju.

1 lalúridil: azonnal
Fdelt>s: polgármester 

3.) 111111irem/

A polgúrn1cstcrjavusnltu. hogy 2012. évtiíl úgy lcgy1,m útalak ítv;i n szcmétsz:'illítüsi díj, hoµy u 
szolgáltató által mcgállapilolt díjtétel 75 'V..·át ll lakosság, 25 %-át ai önkormúny:wt fo'.l:IÍ. ;\
részletekri\I sikerült megegyezni a szolg;íltatóval. t\z; irásba11 kiküldött rcndclcHcrvczetct
javu">llu dfügadni, 

t\ képvisclií·tcsllllct egyhangú szava7.t\ssal a7. ahíhhi rendeletet <1lkntta: 

5/2011. (Xll.7.) rendelet 
a kM:tisztasíigrúl, valum int u tclcpillési szih\rd hull;idékk<il kupcsnl;itns helyi
közszolgáltatásról és annak klilclczil igényhcvétdéröl
(hitele� szövege e jcgyzükiinyv melléklete) 

4.) napirend

Winkkr Roland polgúrmcstcr juvusolta, hogy u kurúcsonyi (inncpségrc 220.000.- Fl-ut 
különítsen cl az önkormányzat, ajándékcsomagok készítésére gyerekeknek és 
nyugdíjusoknnk. illetve az crdi\smccskci úv1>da gycrt:kci �ZlÍlllÍlra. A'/. iilrncpség 20 1 1 . 
dccc111bcr 18-{m lesz. 

t\ képvisdi\-tcsttilet egyhangú szuvuzússal az aliíhhi hatürm'.alol 11111.tu: 

2312011.(Xll.5.) számú h11hlro:llll: 

Lovászhetény Község Képvisclö-tcstülctc a 2011. december 18-án tartandó karácsonyi 
Unncpségn: 220.000.- Jil-ol kiiliinít cl. 

Hatú.ridi\: azonnal 
Fddiís: polgármester 

A polg{u·1111:stcr dmondta, hogy bcl'c,iczi\diítt :1 1'11lg{1rmcstcri l l ivata l folújítúsu. A>'
anyagkiiltség 1,5 m ill ió Ft volt. A munku nagy része öncröböl és közmunkúsok segitség0vcl
wilósult meg. Ez i<lií alatt elkészült a kiinyvtár is. 


