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NAPIREND E L Ő T T :  

Ferenczy Gáborné polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fő 
települési képviselő közül jelen van 5 fő, a Képviselő-testület határozatképes. Az ülést 
megnyitja.  

A polgármester napirend előtt tájékoztatja a Képviselő-testületet az elmúlt időszakban 
történtekről a következők szerint: 

� Az elmúlt időszakban folyamatosan egyeztetett még Alsóörs község vezetőivel a 
közös hivatal kialakításának lehetőségéről illetve ennek feltételeiről. Az erre 
vonatkozó Megállapodásról külön napirend keretében tárgyal a Testület. 

� Kistérségi Társulási ülés volt Balatonfüreden ahol a résztvevő polgármesterek nagy 
része úgy nyilatkozott, hogy valamilyen formában jó lenne a Társulást tovább 
működtetni. A lehetőségeket meg fogják vizsgálni. 

� A hulladéklerakó rekultivációja még ebben az évben megkezdődik nálunk. 
� Lehetőség lenne a Faluház felújítására vonatkozó pályázat benyújtására. Erről vegyes 

ügyek keretében kellene beszélnünk.  
A Képviselő-testület a polgármester napirend előtti tájékoztatóját tudomásul vette.  

A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívóban megjelöltek szerint. 
Megkérdezi, hogy további napirendi javaslata van-e valakinek a képviselők közül? 

További napirendi javaslat nem volt, a Képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak 
szerint határozza meg: 



NAPIREND 

1) Közös Önkormányzati hivatal létesítésével kapcsolatos megállapodás  
2) Járási hivatal létrehozásáról szóló megállapodás  
3) Állattartási rendelet módosítása  
4) 2012. évi belső ellenőrzési terv  
5) Javaslat a Rendezési Terv módosítására 
6) Vegyes ügyek 

Ferenczy Gáborné polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület utolsó napirend vegyes 
ügyek keretében tárgyalná Dines Károly és társai saját használatú út megváltásának 
kérelmét. A kérelmezők közül Dienes Károly jelen van az ülésen, előzőleg kérte, hogy ha 
lehetséges vegye előre kérelmét a Testület. Javaslata az, hogy tárgyalja a kérelmet a fő 
napirendek előtt a Képviselő-testület. Megkérdezi, hogy egyetértenek-e javaslatával.  

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetért és elsőként tárgyalja Dienes 
Károly és társai kérelmét a következők szerint 

Dienes Károly és társai kérelme saját használatú út megváltásával kapcsolatban 
(A kérelem és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.): 

Ferenczy Gáborné polgármester elmondja, hogy a képviselők részére megküldtük a 
benyújtott kérelmet, melynek lényegét ismerteti. Megkérdezi Dienes Károly jelenlévő 
kérelmezőt, hogy a kérelemben foglaltakat kívánja-e kiegészíteni? 

Dienes Károly kérelmező 
Nem kívánja kiegészíteni a kérelemben foglaltakat. Elmondja, hogy annak idején Nagy 
Ferenc-ék eladták a családi birtokot, ekkor került a birtokukba a kérelemben foglalt terület. 
Úgy tudja, hogy a Nagy Ferenc-ék már meghaltak, örököseik valahol Kanadában vannak, de 
nem tudni, hogy hol. Tudomása szerint édesapja 1969-ben öröklés útján szerezte meg a 
kérelemben foglalt ingatlan részeket. Azóta útépítés történt ott, de az Önkormányzat nem 
kérte a tulajdonosok hozzájárulását. Úgy véli, hogy mivel az Ő tulajdonuk az út, akár le is 
zárhatnák a forgalom elől. 

Barta Gábor Öreghegyi ingatlantulajdonos 
Köszönti a Képviselőket. Elmondja, hogy a Ciffhegyi út egy részéről van szó, ahogyan Ő erről 
az egyik ottani tulajdonostól értesült. Ő és még sok tulajdonos érdekelt ebben az ügyben. 
Elmondja, hogy azon a területen nemcsak útépítés, hanem ivóvízvezeték építés is történt. 
Mindegyik közműépítés tisztán lakossági pénzből valósult, meg amit az érdekelt 
ingatlantulajdonosok biztosítottak. Mindkét szervezésben tevékenyen szervezőként vett 
rést, ezért mindenről tud. Ingatlanonként többszázezer forintot fordítottak a tulajdonosok e 
célokra. Így tehát ezek a közműépítések nem önkormányzati beruházások voltak, hanem 
lakosságiak, Az érdekelt ingatlantulajdonosok építőközössége valósította meg ezeket. 
Kérdése az, hogy ha mint ahogyan azt állítja fellelhető volt a tulajdonos, akkor miért nem 
vette át azokat a leveleket, amelyeket minden érintett számára megküldtünk, vagy ha 
tudomása volt a közművesítésről, akkor miért nem jelentkezett és fizette be az ingatlanra 
jutó összegeket? Véleménye szerint akkor most az építőközösség jogosan kérné a 
tulajdonosoktól az összeget. Elmondja még, hogy Ő és rajta kívül több tulajdonos húsz-
harminc éve háborítatlanul használja ezeket a területeket útként. Soha senki nem szólt 
emiatt. Mindenki abban a hitben járt ott, hogy az közút. Ha ezt tudták a tulajdonosok, akkor 
miért nem szóltak soha, miért nem kezdeményezték a terület megváltását? Mindezekből az 



látszik, hogy nem úgy volt a dolog, ahogyan azt a kérelemben leírták illetve itt előadásra 
került. 

Tóth Gáborné körjegyző 
Véleménye szerint nem lehet arra hivatkozni, hogy a közművesítések során nem kérték a 
tulajdonosok beleegyezését, mert a tulajdonosok akkor már sajnos nem éltek, így nem 
tudtak volna hozzájárulást adni. A kérelmező új tulajdonosoknak pedig nem is volt tudomása 
ezekről az ingatlanokról, mivel az eredetileg 1982 évben felvett hagyatéki leltárba nem 
vetették fel. Erre csupán ebben az évben került sor a Földhivatal által kezdeményezett 
eljárás során  

Csajka György képviselő 
A megküldött anyag és az itt elhangzottak alapján meglátása szerint az Önkormányzat egyet 
tehet ebben az ügyben, mégpedig azt, hogy elutasítja a kérelmet.  

Takács Ferenc képviselő 
Emlékezete szerint sok ilyen vagy ehhez hasonló rendezetlen útügy van Lovason és nemcsak 
a külterületen. Ezeket indokolt lenne egységesen kezelni. Javaslata az, hogy az 
Önkormányzat tekintse át ezeket az ügyeket, addig ne döntsünk ezzel a kérelemmel 
kapcsolatosan sem. 

Hull Zita alpolgármester 
Mivel valóban több ilyen ügyről esett már szó, egyetért a Takács képviselő úr javaslatával, 
hogy most nem kellene ebben az ügyben döntést hoznunk.   

Csajka György képviselő 
Lehetséges megoldásként javasolja még, hogy a tulajdonosok – mivel ezeket az 
ingatlanrészeket úgysem tudják más egyéb célra hasznosítani – adják át az Önkormányzat 
részére, aki majd üzemelteti út céljára.  

Dienes Károly kérelmező 
A felvetett javaslatra elmondja, hogy nővérei biztosan nem fogják odaajándékozni az 
Önkormányzat részére, de Ő sem kívánja ezt megtenni. Nem látja be, hogy ezt miért is 
tennék meg. Volt már arra számtalan példa, hogy az Önkormányzat megváltott 
magántulajdonban lévő ingatlant. Úgy véli, hogy ez részükről jogos igény.  

Csajka György képviselő 
Véleménye szerint az ügy elnapolása nem igazán jó megoldás, vagy ha mégis megteszi a 
Képviselő-testület, akkor is csak december 31. napjáig napolhatja el, mivel a kérelemben 
foglaltak szerint ezt követően bírósághoz fognak fordulni a kérelmezők.  

Ferenczy Gáborné polgármester 
Elmondja, hogy a kérelemben foglaltak azért nem egészen fedik a valóságot. Ismerteti a 
tényeket. Elmondja, hogy a kérelmezők mindkét ingatlan egész területét szeretnék 
megváltatni az Önkormányzattal, holott az egyik területben csak felerészben tulajdonosok. 
Világosan kitűnik az előterjesztésből, amely tényeket sorol fel, valamint az elhangzottakból 
is, hogy a kártalanításra igényt tartó tulajdonosok csak most ebben az évben szereztek 
tudomást arról, hogy vannak olyan területek, amelyeket póthagyatéki eljárás során kerültek 
a tulajdonukba. Az a kérdés, hogy miért nem kérdezték meg őket, mint tulajdonosokat fel 
sem vetődhetett, hisz nem voltak tulajdonosok. Keresték a tulajdonosokat az Építőközösség 
szervezői ezt itt most hallottuk az egyik szervezőtől. Elmondja még, hogy miután kézhez 
kaptuk a kérelmet mi is megkérdeztünk ügyvédet ezzel kapcsolatban, aki tájékoztatott 



bennünket egy esetleges bírósági per kimeneteléről. Nem olyan egyértelmű az, hogy a 
bíróság a kérelemben foglaltak szerinti döntést hozná meg. Mindezek ellenére javaslata az, 
hogy tárgyaljunk az ügyről. Forduljanak a kérelmezők is jogászukhoz és tájékozódjanak. 
Véleménye szerint mielőtt döntenénk bármit is ebben az ügyben járjuk körül alaposan. 

Csajka György képviselő 
Továbbra is az a véleménye, hogy el kellene utasítani a kérelmet. 

Ferenczy Gáborné polgármester 
 Az elmondottak alapján két javaslat körvonalazódik. Az egyik javaslat szerint utasítsa el a 
Testület a kérelmet, a másik javaslat az, hogy napoljuk el azzal, hogy mindkét fél járja körül 
ismételten ezt a kérdést. Kérjük azt, hogy a kérelmezők tájékoztassák ezt követőem 
álláspontjukról az Önkormányzatot. Mindezek után térjünk vissza az út megváltására 
vonatkozó kérelem ismételt tárgyalására.  

Barta Gábor ingatlantulajdonos 
A megismert tényeken kívül elmondja, hogy sok más tulajdonostársával együtt több évtizede 
háborítatlanul közút céljára használják a kérelemben foglalt területeket. Ehhez Ő 
ragaszkodnak is, annál is, inkább mert csak ezeken keresztül tudják megközelíteni 
ingatlanaikat. Nem gondolja, hogy ezt az útszakaszt szó nélkül lezárhatnák a tulajdonosok, 
mivel akkor több tucat tulajdonos nem tudná megközelíteni ingatlanát. Ezt Ők semmiképpen 
sem hagynák annyiban. Elmondja, még, hogy függetlenül az Önkormányzat döntésétől a 
tulajdonosok átjárási szolgalom alapítását fogják kérni az illetékes bíróságon. Ezt Ő maga 
fogja kezdeményezni a tulajdonosok egyetértésével.  

Ferenczy Gáborné polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek további hozzászólása, 
esetleg más javaslata?  

További hozzászólás, más javaslat nem volt, a polgármester megkérdezi, hogy a képviselők 
egyetértenek-e azon javaslatával mely szerint ne utasítsuk el a kérelmet, hanem napoljuk el 
a döntést azzal, hogy mindkét fél tájékozódjon az üggyel kapcsolatban és az újabb 
információk birtokában tárgyaljunk a tulajdonosokkal? 

A Képviselő-testület egyhangúan egyetért a polgármester javaslatával, és elnapolja Dienes 
Károly és társai ingatlanok megváltására vonatkozó kérelmét elnapolja azzal, hogy 
mindkét fél átgondolja álláspontját. 

A polgármester kéri Dienes Károlyt, hogy egyeztessen tulajdonostársaival és ennek 
eredményéről értesítse az Önkormányzatot.   

NAPIREND T Á R G Y A L Á S A :  

1. napirend: Közös Önkormányzati hivatal létesítésével kapcsolatos megállapodás 
(Megállapodás tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

Ferenczy Gáborné polgármester elmondjam, hogy a meghívóval együtt a képviselők 
elektronikus úton megkapták a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló 
Megállapodás tervezetét. Elmondja, hogy a z előzetes tárgyalások során mindvégig arra 
törekedett mindenki, hogy ebből a valójában kényszerű helyzetből a település számára a 
legjobbat hozzuk ki. Úgy véli, hogy Alsóörs község Önkormányzata korrekt tárgyaló partner 
volt mindvégig, hozzátéve azt, hogy számukra is kényszerhelyzet volt mivel önálló hivatalt 
nem tarthatnak fenn január 1. napját követően. Elmondja még, hogy az előzetes tárgyaláson 



megbeszélt megállapodás tervezethet képes az akkor megbeszélt apróbb változtatások, 
pontosítások kerültek be a tervezetbe. Kéri a képviselők véleményét, az esetleges 
javaslatokat. 

Pap Huba képviselő 
Komoly tárgyalások előzték meg ezt a Megállapodást, amelynek egyes szakaszaiban a lovasi 
képviselők is részt vettek. Gratulálni kell annak, aki ezt a folyamatot végig tárgyalta, mert ez 
Lovasnak jó. Úgy véli, hogy el kell fogadnunk ezt a Megállapodást. 

Takács Ferenc képviselő 
Nekünk ez a Megállapodás illetve ez a változás pénzügyi szempontból jó, hisz több mint 
tízmillió forintot tudunk megtakarítani, amit más célra, tudunk fordítani.  

Csajka György képviselő 
A megtakarítás így igaz, de az, hogy ezt másra tudjuk felhasználni még nem biztos. Mivel 
nem tudjuk, hogy milyen lesz a következő évi finanszírozás. Igazából a megbeszélés során 
már átbeszéltük és pontosítottuk a Megállapodás tervezetet- 

További hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint 
� Ki ért egyet az Alsóörsi közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó 

Megállapodás elfogadásával? 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta a következő határozatot: 

79/2012. számú Önkormányzati határozat: 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsóörs 
Község Önkormányzatával Közös önkormányzati hivatal 
létrehozásáról és fenntartásáról szóló Megállapodást - melynek 
tervezete a jegyzőkönyv mellékletét képezi – jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
Megállapodás aláírására, megbízza a Közös önkormányzati 
hivatal létrehozásával kapcsolatos szükséges intézkedések 
megtételével. 
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 
Határidő: 2012. november 20. és folyamatos 

2. napirend: Járási hivatal létrehozásáról szóló megállapodás  
(Megállapodás és annak mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

Ferenczy Gáborné polgármester elmondja, hogy a Körjegyzőség egy fő köztisztviselőt ad át a 
Balatonfüredi Járási Hivatalhoz. A személlyel együtt a munkavégzés feltételeinek biztosítása 
céljából átadásra kerülnek az, melléklet szerinti eszközök, is mint pl. íróasztal, szék stb. 
Véleménye szerint nem nagyon tudunk mást tenni, mint elfogadni és aláírni a 
Megállapodást. Másrészről az átkerülő dolgozónak talán már biztosított lesz a munkahelye, 
ami már egy jó dolog. 

Tóth Gáborné körjegyző 
Tájékoztatja a Testületet, hogy konkrétan az egyik pénzügyi előadónkról van szó, akinek a 
neve szerepel a Megállapodás mellékletében. A többi adatát adatvédelmi okok miatt nem 
lehet közölni még a d öntést hozókkal sem. Ahhoz, hogy a neve ismertté válhasson az 



érintett dolgozó írásbeli hozzájárulása kellett. Ezt a hozzájárulást a dolgozónk írásban 
megadta, ami a jegyzőkönyvhöz kerül csatolásra.  

A Megállapodáshoz valamint az elmondottakhoz kérdés, hozzászólás nem volt, a 
polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint 

� Ki ért egyet a Balatonfüredi Járási hivatal létrehozására vonatkozó Megállapodás 
elfogadásával? 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta a következő határozatot: 

80/2012. számú Önkormányzati határozat: 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Balatonfüredi Járási Hivatal kialakításához szükséges Lovas 
Község Önkormányzata, Paloznak Község Önkormányzata és a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal közötti megállapodást, mint 
átadó/használatba adó jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
Megállapodás aláírására.  
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 
Határidő: azonnal 

3. napirend: Állattartási rendelet módosítása  
(Előterjesztés és rendelet tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

A polgármester elmondja, hogy a rendelet módosítására vonatkozó anyagot a meghívóval 
együtt megküldtük a képviselők részére e-mailben. Mivel a módosítás során törvényi 
kötelezettségünknek kell eleget tennünk, nincs lehetőségünk más egyéb döntésre. Mint 
ahogyan azt az előterjesztés tartalmazza, az önkormányzatok nem korlátozhatják sem a 
haszonállatok sem a kedvtelésből tartott állatok számát. Mindenki annyi és olyan állatot tart 
amilyet és amennyit akar a település kül- és belterületén egyaránt. Ez a lényege ennek a 
módosításnak.  

Csajka György képviselő 
Az előterjesztésben hivatkozott szabályozással az országos vezetés a mezőgazdaság 
ösztönzését illetve ennek korlátait kívánta lebontani talán, de akkor sem ért vele egyet. Ez a 
szabályozás bizonyára jó egy kifejezetten mezőgazdasági jellegű településen, de kikéri 
magának, hogy egy kalap alá vegyék a településünket mondjuk egy kifejezetten 
mezőgazdasági jellegű mondjuk Szabolcs megyei településsel. Véleménye szerint ebből még 
sok konfliktus, feszültség fog keletkezni településen belül akár szomszédok között is.  

Pap Huba képviselő 
Kérdése az, hogy az egyéb szabályokat is pl. a trágya tárolására vonatkozó szabályokat is meg 
kell-e szüntetnünk? 

Tóth Gáborné körjegyző 
A kérdésre válaszolva elmondja, hogy az egyéb szabályozáshoz nem szükséges nyúlni, az 
állattartás körülményeinek szabályozása lehetséges. A szabályozási tiltás kizárólag az állatok 
számára vonatkozik. A trágya tárolására vonatkozó szabályozás továbbra is marad a helyi 
rendeletünkben.  

További kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint 



� Ki ért egyet az állatok tartásáról szóló rendelet előterjesztés szerinti módosításával? 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta  

15/2012. (XI.15.) önkormányzati rendeletét az állatok tartásáról szóló 
7/2012.(IV.10.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2009. (VII.1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 
(Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

4. napirend:2012. évi belső ellenőrzési terv  
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

Ferenczy Gáborné polgármester elmondja, hogy ezt a feladatot eddig a Kistérségi Társulás 
látta el nálunk. 2013. január 1-től a többcélú kistérségi társulások, így í Balatonfüredi 
Többcélú Kistérségi Társulás sem fog működni a hatályba lépő szabályozás miatt. Az előzetes 
információ valamint az érintett polgármesterek előzetes nyilatkozata szerint a Társulást 
valamilyen formában továbbra is működtetnénk. többek között a belső ellenőrzési feladatok 
ellátására is. Mivel a belső ellenőrzés törvényi kötelezettsége az önkormányzatnak ezért a 
jövő évi belső ellenőrzési tervet november 15-ig el kell, foganunk. A belső ellenőrzésre 
javasolt témákat az erről szóló előterjesztés tartalmazza. Amennyiben van, még egyéb 
ellenőrzésre javasolt téma a képviselők részéről akkor annak tervbe történő beépítésére 
most még van lehetőség. Kéri, ha van ilyen javaslat, akkor azt mondják el.  

Kérdés, hozzászólás, további ellenőrzési javaslat nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel 
a kérdést miszerint 

� Ki ért egyet a 2013. évi Belső ellenőrzési terv elfogadásával? 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta a következő határozatot: 

81/2012. számú Önkormányzati határozat: 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2013. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét, 
elfogadja.  

A Képviselő-testület felhívja a körjegyzőt, hogy a határozatról a 
feladatot ellátó Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás 
Társulási Tanácsát tájékoztassa. 

  Felelős: Tóth Gáborné körjegyző 
  Határidő: 2012. november 15. 

5. napirend: Javaslat a Rendezési Terv módosítására 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

A polgármester elmondja, hogy a napirendhez kapcsolódó előterjesztést a képviselők részére 
e-mailben megküldtük a meghívóval együtt. A Településrendezési Tervünk elfogadását 
követően több olyan problémára – főként a Rendezési Terv közlekedési munkarészével 
kapcsolatos - derült fény, amelyek megoldása a Rendezési Terv módosítása nélkül nem 
lehetséges. Többek között a mai ülésen már előzőleg vegyes ügyek keretében tárgyalt ügy 
sem oldható meg az út kiszabályozása nélkül. Nem lehet átvenni a Pap Huba képviselő által 
felajánlott út területét se. Ugyancsak komoly problémát jelent az, hogy a Csárda utcában 
ugyancsak vannak magántulajdonban lévő útrészek, amelyek önkormányzati tulajdonba 



kerülése fontos számunkra. Ezzel egyidejűleg a belterületi játszótér mögötti jelenleg 
rendezetlen gazos elhanyagolt terület rendezését is meg kellene oldani, amelyre vételi 
szándékot is bejelentettek a szomszédos ingatlan tulajdonosai. Ehhez azonban övezeti 
határmódosításra lenne szükség a 60 és 61 hrsz. alatti ingatlanokat érintően. Mindezek miatt 
javaslatunk az, hogy a Rendezési Terv Közlekedési Munkarészének felülvizsgálatára és a 
Belterület 60 és 61 hrsz. alatti ingatlanok vonatozásában övezeti határ módisítására kérjünk 
be tervezői ajánlatokat és ezek ismeretében majd döntsünk a Rendezési Terv 
felülvizsgálatáról. 

Csajka György képviselő 
A játszótér mögött van még területe az Önkormányzatnak? Ez az a terület, amelyet a 
Ferenczy család szeretne megvásárolni az Önkormányzattól? 

Ferenczy Gáborné polgármester: 
A játszótér mögötti aszfaltos focipálya mögött még van az Önkormányzatnak kb. 300 
négyzetméter területe, amelyet régen kiskert céljára béreltek a Bácsiék. Ezt azonban már 
régóta nem bérlik ezért egy elvadult gondozatlan bokros bozótos terület. Igen az övék a 
szomszédos terület. Elgondolásuk szerint ehhez szeretnék megvásárolni az Önkormányzattól 
ezt a területrészt. Gyermekeik szeretnének itt építkezni, de a Séd közelsége miatt elég vizes 
az alsó részen a talaj, ezért ennek a felső résznek az ingatlanhoz csatolásával javulhatna az 
ingatlan beépíthetősége. Jelenleg ilyen formájában ez a területrész az Önkormányzat részére 
hasznosíthatatlan, mérete miatt pedig önálló ingatlanként nem értékesíthető.  

Csajka György képviselő 
Legalább három ajánlatot szerezzünk be, amelyek ismeretében döntünk majd a Rendezési 
Tervvel kapcsolatban. 

További hozzászólás nem volt, Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot: 

    82/2012. számú Önkormányzati határozat: 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenleg 
hatályos Településrendezési Terve Közlekedési munkarészének 
felülvizsgálatára, valamint a Belterület 60 és 61 hrsz. alatti 
ingatlanok közötti Övezeti határ módosítására vonatkozóan 
tervezői ajánlatok bekérését határozza el.  

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert és a társulási 
főépítészt a tervezői ajánlatok bekérésének lebonyolításával. 
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 
   Kéri Katalin társulási főépítész 
Határidő: 2012. december 31. 

6. napirend: Vegyes ügyek 

Ferenczy Gáborné polgármester elmondja, hogy a vegyes ügyek keretében tervezett 
kérelemről a Képviselő-testület már napirend előtt tárgyalt.  

1. Falumegújítás és fejlesztésre EMVA pályázat benyújtása. 

A polgármester elmondja, hogy lehetőség lenne az Európai Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Alap terhére kiírt pályázat benyújtására. A pályázat keretében a Faluház 
külső felújítására, részbeni akadálymentesítésére és a közösségi színtér területéhez 



kapcsolódóan az udvar burkolására és parkolók kialakítására lenne lehetőségünk. A pályázati 
támogatás maximális összege az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület területén ötmillió 
forint. Javaslata az, hogy nyújtsuk be pályázatunkat, hisz a Faluház külső rendbetétele már 
hosszabb ideje napirenden szerepel. Ha kapnánk hozzá támogatást, akkor saját 
költségvetésünkből kevesebbet kellene erre a célra fordítani. Amennyiben egyetért azzal a 
Testület, hogy benyújtsuk, a pályázatot akkor erről egy határozatban kell döntést hozni. 
Javaslata az, hogy próbáljuk meg. 

A polgármester által elmondottakhoz kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 
szavazásra teszi fel a kérdést miszerint  

� Ki ért egyet a Faluház külső felújítására vonatkozó pályázat benyújtásával? 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta a következő határozatot: 

83/2012. számú Önkormányzati határozat: 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Lovasi 
Faluház (8228. Lovas Fő utca 8. szám 28/1 hrsz.) külső- és belső 
földszinti rész felújításának és átalakításának céljából 
támogatási kérelmet nyújt be az Európai Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Alap terhére Falumegújítás és fejlesztésre kiírt 
pályázatra. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat 
elkészítésével és határidőre történő benyújtásával. 
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 
Határidő: 2012. november 30. 

NAPIREND U T Á N :  

Csajka György képviselő 
Mivel gyorsan megy az idő, rohamosan közeleg az év vége, ami minden évben programokkal 
zsúfolt mindenkinek, jó lenne, ha beszélnénk a nyugdíjasok karácsonyi ünnepségéről. A 
következő ülésre ezt elő kellene valakinek készítenie, hisz döntést követően még meg is kell 
szervezni. Véleménye szerint lekésőbb november közepén döntenünk kellene erről. 

Hull Zita alpolgármester 
Elmondja, hogy Ő már tett lépéseket ez ügyben. A gyermekek és az idősek névsorát a hivatal 
közreműködésével összeállította. Vállalja, hogy a következő ülésre döntésre előkészíti a 
gyermekek Mikulás, és az idősek Karácsonyi ünnepségét. 
 

További napirend utáni bejelentés nem volt, a polgármester az ülést 19 óra 50 perckor 
bezárta. 

 
Kmf 

 
Ferenczy Gáborné        Tóth Gáborné 
  polgármester             körjegyző 


