
=r --

DÉL-KOM Nonprofit Kft. 

Érk Z�í3 NOV 2 0.

JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Lovászhetény község képviselő-testülete 2013. október 11-én tartott üléséről. 

Az ülés helye: Polgánnesteri Hivatal 

Jelen vannak: Winkler Roland polgármester 
Bátai László 
Kovács Gizella 
Pálfi Gábor 
Reisch Sándor 

képviselők 

Meghívott: Dr. Fenyvesi János jegyző 

A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy valamennyi képviselő jelen 
van, az ülés határozatképes, majd javaslatára a testület egyhangúlag az alábbi napirendet 
fogadta el: 

Napirend: 
1. Lakossági hulladékszolgáltatáshoz hozzájárulás

megszüntetése 
2. Közterületek felülvizsgálata
3. Egy�bek

1.) napirend 

Előterjesztő 
Winkler Roland polgármester 

Winkler Roland polgármester 
Winkler Roland polgármester 

Winkler Roland polgármester tájékoztatta a testületet, hogy jelenleg a hulladékszállítási 
közszolgáltatás 50 %-át az önkormányzat vállalja át a lakosságtól. Ez a jövőben az 

önkonp.ányzat teherviselő képességére tekintettel nem tartható fenn, ezért javasolta, hogy 
2014. január l-jétől a díj teljes összegének megfizetését a lakosság teljesítse. 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot: 

29/2013. (X.11.) számú határozat • 

Lovászhetény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. január l-jétől a 
hulladékszállitási közszolgáltatás 50 %-ának díját nem vállalja át. 
Felkéri a jegyzőt a közszolgáltatás igénybe vételeére vonatkozó rendelet módosításának 
előkészítésére. 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 

2.) napirend 

A polgármester tájékoztatta a testületet, hogy 2013. január l -én lépett hatályba az egyes 
törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával 
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( összefüggő 2012. évi CLXVII. törvény (továbbiakban: Törvény). A törvény alapján 
közintézmény, vagy köZterület sem viselheti olyan személy nevét, továbbá cég, civil 
szervezet, sajtótermék elnevezésében nem szerepelhet olyan személy neve, aki a XX. századi 
önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében, vagy fenntartásában 
vezető szerepet töltött be. Ennek értelmében felül kell vizsgálni a közterületek elnevezését, 
hogy megfelelnek-e a törvény előírásainak. 
A felülvizsgálat eredménye szerint a településen nincs módosítandó közterület elnevezés. 
Javasolta, hogy a képviselő-testület ilyen tartalmú határozattal döntsön. 

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot: 

30/2013. (X.11.) számú határozat 

Lovászhetény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy az egyes 
törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával 
összefüggő 2012. évi CLXVII. törvény alapján a közterületek elnevezésével kapcsolatban 
változtatásra nincs szükség. 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 

3.) napirend 

A polgármester elmondta, hogy a pusztakisfalui utak állapotának felmérése megtörtént. A 

minimális javítás elkerülhetetlen, 2,5 m3 beton bedolgozásával valósítható meg. 

A képvise_lő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot: 

31/2013. (X.11.) számú határozat 

Lovászhetény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pusztakisfalui utak javítására 
2,5 m3 beton bedolgozását határozza el. 
A kivitelezéssel kapcsolatos szerződés megkötésére felhatalmazza a polgármestert. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

A polgármester tájékoztatta a testületet, hogy 2013. október 27-én lesz az idősek napja, amit 
ez évben a Német Nemzetiségi Önkormányzat rendez. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést berekesztette. 

Winkler Roland 
polgármester 

K.m.f. 

P'• CJ/., le, ( 
Dr. Fen�sHános 

jegyző 


