JEGYZŐKÖNYV
Készült: Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. október 25.
napján 14 ,30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott alakuló üléséröl.

Jelen vannak: Südi Mihály polgármester, Fülöp-Weigler Bettina, Horváth Péter, Bercsényi
Mikló.s, Örszigety Dávid, Böhm Erika, Hufnágel Anna képviselők,
Dr. Koncz László jegyző

Südi Mihály polgármester: Tisztelettel köszönti a meglúvott vendégeket, civilszervezetek,
egyházak képviselőit, képviselő hölgyeket és urakat, valamint a Helyi Választási Bizottság
elnökét. Felkéri a megjelenteket, hogy a képviselő-testület alakuló ülése a Himnusz
eléneklésével kezdődjön.
A Himnusz eléneklését követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 fóvel
határozatképes, a testületi ülést megnyitja.
Jegyzőkönyvvezetőnek

javasolja Dr. Koncz László jegyzőt, jegyzőkönyv hitelesítöknek

Bercsényi Miklós képviselőt, majd szavazásra teszi fel, aki a jegyzökönyvezető és hitelesítő
személyével egyetért, kézfelemeléssel szavazzon

A

képviselő-testület

nyílt szavazással, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
116/2019. (X. 25.) számú

HATÁROZATA
Jegyzőkönyvvezető

és jegyzőkönyv

hitelesítő

megválasztásáról

Lovasberény Község önkormányzata Képviselő-testülete nyílt ülésén jegyzőkönyv vezetőnek
Dr. Koncz László jegyzőt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Bercsényi Miklós képviselőt választja
meg.

Felelős:

Südi Mihály polgánnester

Határidő:

azonnal
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Südi Mihály polgármester: Ismerteti a napirendi pontotokat és szavazásra teszi fel. aki
elfogadja az ismertetett napirendi pontokat, kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület nyi1t szavazással, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta
meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
117/2019.(X. 25.) számú

HATÁROZATA
nyílt ülés napirendjéről
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. október 25. -ei nyílt ülésén
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1.
2.
3.

Önkormányzati képviselők és polgármester választás eredményeinek ismertetése
Képviselők eskütétele

4.

Polgármester tájékoztatója a 2019-2024 ciklusra vonatkozó

Polgármester eskütétele
főbb

fejlesztési

tervekről

1.

Önkormányzati képviselők és polgármester választás eredményeinek ismertetése

Südi Mihály polgármester felkéri K.Jupács Károly urat, a Helyi Választási Bizottság
elnökét, hogy ismertesse a választás eredményét.
Klupács Károly HVB elnöke: Tisztelettel köszönti a megjelent vendégeket,
képviselőket, polgármester urat Elmondja, hogy Lovasberényben a képviselői és
polgármester választás rendben lezajlott. Megköszöni a választás előkészítésében és
lebonyolításában résztvevők munkáját. A választáson 3 polgármesterjelölt és 14
képviselőjelölt indult. A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 2263 fó, ebből
szavazóként megjelent 1231 fő. Ez 54,40 % részvételi arányt jelent.
Megválasztott polgármester 696 szavazattal Sildi Mihály FIDESZ-KDMP jelöltje.
A megválasztott képviselők száma 6.
Képviselők: Órszigety Dávid, Hufuágel Anna, Fülöp-Weigler Bettina, Böhm Werika,
Horváth Péter,Bercsényi Miklós

3
A megválasztott polgármesternek és képviselőknek további sikeres munkát kíván.
Klupács Károly HVB elnöke a megválasztott képviselőknek és a polgánnesternek átadja
a megbízó levelet.

2.

Képvi.selők eskütétele

A megválasztott képviselők az esküt Klupács Károly HVB elnök elöolvasására a jelenlévők
előtt teszik eL

3. Polgármester eskütétele
Südi Mihály polgármester az esküt Klupács Károly eJöolvasására a jelenlévők előtt teszi le.

4. Polgármester tájékoztatója a 2019-2024 ciklusra vonatkozó főbb fejlesztési
tervekről

I a polgármesteri programot ajegyzökön)'v 1. számú melléklet tartalmazza/

Südi Mihály polgármester: Ismerteti a polgármesteri programot.

Az alakuló ülés a Szózat eléneklésével zárul.

..lk.ih

Südi Mihály
polgármester

Dr. Koncz László
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítő:

LOVASBERÉNY KÖZSÉG
POLGÁRMES TERE

MEGHIVO
Lovasberény Község Onkonnényzata Képvlsaló-testületének alakuló ülését,

2019. október25.-én, péntek 14.30 órára
a Lovasberényi Polgármesteri Hivatal tanácskozó tennébe 6S1Zehlvom.

Napirendi pontok
1. Önkormányzati képviselók és polgármester válaszös eredményének ismertetése
Előadó: Klupács

Károly HVB elnöke

2. Képviselök eskűtétefe
Előadó.

Klupács Károly, HVB elnöke

3. Polgármester eskütétele
Előadó :

Klupács Károly, HVB elnöke

4. Polgdrmesteri program Ismertetése
Előadó:

Sudi Mihály polgánnester

Lovasberény,2019.október18.
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JELENLÉTI ÍV
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. október 25.én 14,30 órakor megtartott

alakuló ülésén

Südi Mihály polgármester
Örszigety Dávid képviselő
Hufnágel Anna
Böhm Erika

képviselő

képviselő

Bercsényi Miklós
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képviselő

Fülö-Weigler Bettina képviselő
Horváth Péter képviselő

Dr. Koncz László jegyző
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Meghívott jelenlevők:
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Tisztelt Választó polgárok!
Először is szeretném megköszönni a bizalmat, amelyet ígéretemhez híven igyekszem megszolgálni. A
lakosság által megfogalmazott elvárások és az igények alapján az irányvonal egyértelmű és
megkérdőjelezhetetlen.

Az előttünk álló időszak rendkívüli fontossággal bír, és igen sűrűnek mutatkozik!

Célom, hogy egy egységes és nyugodt település legyen Lovasberény, ahol a problémák generálása
helyett azok megoldása élvez elsőbbséget.
A KEHOP-2.2.2-15-2016-00083 ÉKDU 6 szennyvíz kezelési és elhelyezési beruházás munkálatai
várhatóan a jövő év folyamán befejeződnek. A kivitelezés időszakában minden rögzített
kötelezettségünknek eleget fogunk tenni. Szorgalmazni fogjuk a lakosság körében a háztartások
rendszerre történő rá kötését az egy éves türelmi időn belül.
Az energia-hatékonysági TOP-os pályázattal kapcsolatban rövid időn belül döntés születik. A
sportcsarnok és az orvosi rendelő energetikai fejlesztését szolgáló pályázaton a lovasberényi
önkormányzat közel 97.000.000 forint összeget nyert. A kivitelezés sikeres megvalósításához azonban
kiegészítő . forrásra van szükség, mely 30.000.000 forint. Mint már említettem, az esetleges
hitelfelvételről a képviselő testület döntést fog hozni.
A Diósi gödör ügyével kapcsolatban a teljes iratanyag megismerésére még nem volt elegendő idő, de
amint a szükséges információk rendelkezésre állnak, az egyeztetéseket megkezdjük!
Nagy feladatként értékeljük egy új intézmény, a bölcsőde létrehozását. Az igények felmérését követően
megvizsgáljuk a pályázati lehetőségeket a mini, illetve a normál bölcsőde vonatkozásában is. Az
alapvető kérdésekre a lehető legrövidebb időn belül válaszokat kell találni. A gyermeklétszám jelenlegi
állása szerint a bölcsődei elhelyezés biztosítása jogszabályi kötelezettség.
Az úthálózat burkolatának felújítása, valamint a vízelvezető árokrendszer kiépítésének és
rehabilitációjának elvégzése szintén kiemelt feladat. A munkálatok költségei hatalmas kiadást
jelentenek, amelyeket egyelőre csak a Magyar Falu Program keretén belül kiírt pályázati lehetőségekből
tudunk biztosítani. A felszíni vízelvezető rendszer megterveztetését és a szükséges vízjogi engedély
megkérését a szennyvíz csatorna beruházás befejezését követően elő kell készíteni.
A közterületek rendezettsége, a megfelelő parkolók kialakítása és az illegális hulladék elhelyezések
megakadályozása célfeladat. Ezek azok a programpontok, amelyekhez leginkább kérem és várom a
lovasberényi emberek segítségét. Egy szép, rendezett és tiszta település létrehozása egy magas szintű
összefogás nélkül elképzelhetetlen.
Bővíteni kívánom a sport és kulturális programok körét. A következő év a nemzeti összetartozás éve
lesz, ennek megfelelően egy központi nagy rendezvény megszervezése szükséges, amely a jövő évben
a falunappal együttesen kerülne megrendezésre.

Egy újfajta rendszer bevezetését tervezem a képviselő testület elé terjeszteni, amelynek lényege a
település felosztása a képviselő testület tagjai között. Ezt fokozatosan, először Lujza major
vonatkozásában képzeltem el. Az egy éves próbaidő tekintetében elkészített hatástanulmány alapján
lehet majd döntést hozni a rendszer kiterjesztéséről. Ez az elképzelés meglátásom szerint segíti a
lakossággal történő folyamatos és kétoldali kommunikációt!
Az eskü számomra szent dolog, eddigi hivatásom során is mindig hűen betartottam a fogadalmamat és
szolgáltam hazámat. Lovasberény most számomra az első, amennyiben ez bármi oknál fogva változna,
másnaptól már nem kívánom betölteni a polgármesteri tisztséget.

