
LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
LOVAS 

 

Szám: 151-11/2011 

 

JEGYZİKÖNYV 

KÉSZÜLT:   Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testületének 
2011. április 18-án, 18 órai kezdettel megtartott nyílt 
ülésérıl.  

ÜLÉS HELYE:   Lovas, Faluház tárgyalóterem 

JELEN VANNAK :  Ferenczy Gáborné polgármester 
 Hull Zita alpolgármester 
 Csajka György 
 Pap Huba képviselık 
BEJELENTÉSSEL  
TÁVOL MARADT :  Takács Ferenc képviselı 

TANÁCSKOZÁSI JOGGAL  
MEGHÍVOTT:   Tóth Gáborné körjegyzı  
 Bauernhuber Eszter pénzügyi elıadó 
 
LAKOSSÁG KÖRÉBİL: Nem jelent meg senki.  

 

NAPIREND E LİT T :  

Ferenczy Gáborné polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy az 5 fı 
települési képviselı közül 4 fı van jelen, így a Képviselı-testület határozatképes. Az ülést 
megnyitja. 

Ferenczy Gáborné polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére, a meghívótól eltérıen, 
hogy a jelenlevık beszámolóit vegyék elıbbre. 

Egyéb napirendi javaslat nem volt, a Képviselı-testület az ülés napirendjét az alábbiak 
szerint határozta meg: 

38/2011. számú Önkormányzati határozat: 
Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testületet az ülés 
napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

1. Víz-Környezet Kft. csapadékvíz tanulmányterv 
ismertetése 

2. ÁMK Endrıdi Sándor Általános Iskola és Napközi 
Otthonos Óvoda igazgatójának 2010. évi 
beszámolója 



3. ÁMK Endrıdi Sándor Általános Iskola és Napközi 
Otthonos Óvoda óvodavezetıjének 2010. évi 
tevékenységérıl szóló beszámolója 

4. Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület 2010. évi 
tevékenységérıl szóló beszámolója 

5. Lovas Község Önkormányzat és Körjegyzıség 2010. 
évi zárszámadás elfogadása 

6. Civil szervezetek támogatása  
7. Csárda útépítés kivitelezı kiválasztása 
8. Vegyes ügyek 

 
NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
1. napirend: Víz-Környezet Kft. csapadékvíz tanulmányterv ismertetése 

Horváth Ferenc a Víz-Környezet Kft. ügyvezetıje 
Röviden ismerteti a tanulmánytervet, a felsorolja a különbözı megoldások hosszait.   
Elmondja, hogy a Kishegyi és a Benke utcában fontos a mielıbbi megoldás, utóbbiban a 
rácsokat kell megnagyobbítani. Véleménye szerint az egész falu terveztetése célszerő, ugyanis 
ugyanannyi eljárási illetéket von maga után, mint egy utca terveztetése. 

Csajka György képviselı 
Kérdése az, hogy mennyi ideig érvényes egy engedély, valamint mekkora az átfutási ideje? 

Horváth Ferenc a Víz-Környezet Kft. ügyvezetıje 
Elmondja, hogy az engedély két évig érvényes, valamint hosszabbítható, illetve a vízjogi 
engedély átfutási ideje kb. fél év, maga a terv pedig 2 hónap alatt készül el. Ajánlata szerint a 
tervezés 100.000 Ft volt a megállapodás szerint, ezen felül amennyiben lesz terv, annak ára 
500 Ft folyóméterenként. 

Ferenczy Gáborné polgármester 
Megköszöni a tájékoztatót, elmondja, hogy a vegyes ügyek keretében döntenek a 
terveztetésrıl.  
 
2. napirend: ÁMK Endr ıdi Sándor Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 
igazgatójának 2010. évi beszámolója 
(A beszámoló a jegyzıkönyvhöz csatolva) 

A polgármester elmondja, hogy az iskola által megküldött beszámolót a meghívóval együtt 
megkapták a képviselık. Megkérdezi az iskolaigazgatót, hogy kívánja-e kiegészíteni a 
beszámolót. 

Mészáros Károly az iskola igazgatója 
Annyival egészítené ki a beszámolót, hogy két lovasi 8. osztályos tanuló van, egyikük füredi, 
másikuk veszprémi gimnáziumban fog továbbtanulni. A következı tanévre 5 lovasi gyerek 
iratkozott be.  

Hull Zita alpolgármester 
Kérdése az lenne, hogy mit jelent pontosan a beszámolóban megjelölt „Zöldút” program. 

Mészáros Károly az iskola igazgatója 
A „Zöldút” program azt jelenti, hogy az általános iskola elsı osztályától kezdve egészen az 
egyetemig biztosítva van a tanulóknak a kézilabda oktatása.  

 



Csajka György képviselı 
A beszámolóban írja, hogy új megoldást választottak a mővészeti nevelésben. Ez pontosan 
mit jelent? Továbbá kérdése még, hogy mit takar az SNI-s tanulók, valamint a bukás aránya 
érdekelné. 

Mészáros Károly az iskola igazgatója 
Elmondja, hogy a mővészeti iskolák sorra mentek tönkre. Helybeli megoldást próbálnak 
keresni. Balatonalmádiból kerestek zenetanárt, heti 2 alkalommal van mővészeti oktatás, 12-
en veszik igénybe.  
Az SNI sajátos nevelési igényő tanulót jelent. Kötelezı óraszám 15%-kal magasabb, fejlesztı 
pedagógust kell alkalmazni. Egy csoportba maximum 8 ilyen tanuló járhat. Szeptembertıl 
kezdve gyógytornászt is alkalmazniuk kell.  
A bukással kapcsolatban elmondja, hogy azokat a diákokat, akik nem teljesítenek, meg kell 
büntetni, 3-4 tanuló van, akit érint a bukás.  

Ferenczy Gáborné polgármester 
Megköszöni a beszámolót, majd szavazásra teszi fel a kérdést, miszerint: 

� Ki ért egyet az ÁMK Endrıdi Sándor Általános Iskola és Napközi Otthonos 
Óvoda iskolaigazgatójának 2010. évi beszámolójának elfogadásával? 

Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4 szavazattal ellenszavazat nélkül 
meghozta a következı határozatot:  

 39/2011. számú Önkormányzati határozat 
Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete az alsóörsi 
ÁMK Endrıdi Sándor Általános Iskola és Napközi Otthonos 
Óvoda iskola igazgatójának 2010. évi beszámolóját elfogadja. 

 
3. napirend ÁMK Endr ıdi Sándor Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 
óvodavezetıjének 2010. évi tevékenységérıl szóló beszámolója 
(A beszámoló a jegyzıkönyvhöz csatolva) 

A polgármester elmondja, hogy az óvoda által megküldött beszámolót a meghívóval együtt 
megkapták a képviselık. Megkérdezi az óvodavezetıt, hogy kívánja-e kiegészíteni a 
beszámolóját. 

Csiszárné Huszár Judit óvodavezetı 
Annyival kívánja kiegészíteni, hogy eddig 21 fı iratkozott be a következı évre. 

Csajka György képviselı 
Említi a beszámolóban a zsúfoltságot. Ez mekkora csoportlétszámot jelent?  

Csiszárné Huszár Judit óvodavezetı 
Elmondja, hogy az egyik csoport létszáma 33 fı, ebben mutatkozik meg a zsúfoltság. 

Ferenczy Gáborné polgármester 
Megköszöni a beszámolót, majd szavazásra teszi fel a kérdést, miszerint: 

� Ki ért egyet az ÁMK Endrıdi Sándor Általános Iskola és Napközi Otthonos 
Óvoda óvodavezetıjének 2010. évi beszámolójának elfogadásával? 

Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4 szavazattal ellenszavazat nélkül 
meghozta a következı határozatot:  

  

 

 



 40/2011. számú Önkormányzati határozat 
Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete az alsóörsi 
ÁMK Endrıdi Sándor Általános Iskola és Napközi Otthon 
Óvoda 2010. évi beszámolóját elfogadja. 

 
4. napirend Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület 2010. évi tevékenységérıl szóló 
beszámolója 
(A beszámoló a jegyzıkönyvhöz csatolva) 

A polgármester elmondja, hogy az Egyesület által megküldött beszámolót a meghívóval 
együtt megkapták a képviselık. Megkérdezi, hogy kívánják-e kiegészíteni a beszámolót. 

Keresztes Éva turisztikai menedzser 
Szeretné bemutatni a szervezetbe érkezett új munkatársat, Pethı Krisztinát, aki 2010. 03. 16-
tól áll az Egyesület alkalmazásában, projektmenedzser munkakörben, munkabérének és 
járulékainak kifizetése a TDM költségvetésbıl történik.  Elmondja továbbá, hogy az 
Egyesület éves közgyőlése a beszámolót elfogadta. Az Egyesület szeretne az országos TDM 
szövetségnek a tagja lenni, ezt a közgyőlés is elfogadta, így kezdeményezték a tagfelvételt. 
Újabb TDM pályázat kiírása van folyamatban. Kérdés az, hogy Lovas község részt kíván-e 
venni ezen a pályázaton, annyiban érinti az önkormányzatot, hogy amennyiben részt vesz, 
akkor a 15%-os önrész a részt vevı települések között fog eloszlani.  
Elmondja még, hogy megalakult a térségi TDM szervezet. Magába foglalja Balatonalmádi, 
Balaton Riviéra térségét, Balatonfüredet és Tihanyt. Best Balaton Nonprofit Kft néven alakult 
meg. 
Kérték az önkormányzatokat, hogy a településen lévı szállásadókat az Egyesület honlapján 
jelenítsék meg, és ebben nyújtson számukra segítséget.  

Csajka György képviselı 
Emlékezete szerint, annak idején, amikor az Egyesület megalakult az volt az elképzelés, hogy 
az 3, maximum 4 év alatt az Egyesület önálló gazdálkodóvá válik, nem lesz szükség az 
önkormányzatokra. Meglepte, hogy a pályázathoz szükséges önrészt az önkormányzatoktól 
várja. Kérdése az, hogy mikorra várható az önállósága az Egyesületnek? 

Keresztes Éva turisztikai menedzser 
Elmondja, hogy az Egyesület költségvetése kb. 9 m Ft, melybıl 3, 6 m Ft-ot adnak az 
önkormányzatok. Az ezen felül levı részt szerzi be az Egyesület különbözı forrásokból. 
Törekszenek az önállóságra, de eddig még nem sikerült teljesen. Az elmúlt évben is 8 m Ft 
volt a kiadás.  

Ferenczy Gáborné polgármester 
Megköszöni a beszámolót, majd szavazásra teszi fel a kérdést, miszerint: 

� Ki ért egyet a Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület 2010. évi tevékenységérıl 
szóló beszámoló elfogadásával? 

Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete 3 szavazattal 1 tartózkodás mellett 
meghozta a következı határozatot:  

 41/2011. számú Önkormányzati határozat 
Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Balaton 
Riviéra Turisztikai Egyesület 2010. évi tevékenységérıl szóló 
beszámolóját elfogadja.  
 

5. napirend: Lovas Község Önkormányzat és Körjegyzıség 2010. évi zárszámadás 
elfogadása 
(Az elıterjesztés és a mellékletek a jegyzıkönyvhöz csatolva) 



A polgármester elmondja, hogy az elıterjesztést, szöveges beszámolót valamint a táblázatokat 
a meghívóval együtt megkapták a képviselık. Kéri, hogy tegyék fel kérdéseiket. 
 
Kérdés nem volt a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint 

� ki ért egyet az Önkormányzat elıterjesztés szerinti 2010. évi költségvetési 
zárszámadásával? 

 
Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4 szavazattal ellenszavazat nélkül 
meghozta  

Az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról szóló 6/2011. (IV.30) rendeletét. 
(a rendelet jegyzıkönyv mellékletét képezi) 

 
� Ki ért egyet a Körjegyzıség elıterjesztés szerinti 2010. évi költségvetési 

zárszámadásával?  

Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4 szavazattal ellenszavazat nélkül 
meghozta a következı határozatot:  

42/2011. számú Önkormányzati határozat 
Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete Lovas-
Paloznak Községek Körjegyzıségének 2010. évi zárszámadását 
elfogadja egyúttal a székhely, Paloznak település 
költségvetésébe történı beépítését javasolja. 
Felelıs: Tóth Gáborné körjegyzı 
Határid ı: paloznaki zárszámadási rendelet elfogadása 
 

6. napirend: Civil szervezetek támogatása  
(Az elıterjesztés 6. pontja a jegyzıkönyvhöz csatolva) 
A polgármester elmondja, hogy a képviselık az elıterjesztést a meghívóval együtt kézhez 
vehették, valamint ismerteti az egyházak támogatási kérelmét. Javaslata a református egyház 
elızı évi nagymértékő támogatás miatt, hogy nekik 50 eFt, míg a katolikus egyház részére 
150e Ft támogatást biztosítsunk. 

Csajka György képviselı 
Javaslata szerint el kellene felezni a támogatást az egyházak között, tehát 100-100 e Ft 
összeget nyújtsunk az egyházaknak. 
 
Egyéb javaslat nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, miszerint 

� Ki ért egyet azzal, hogy a református egyház számára 50 eFt és a katolikus egyház 
számára 150 e Ft támogatást nyújtsunk? 

Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4 szavazattal ellenszavazat nélkül 
meghozta a következı határozatot: 

43/2011. számú Önkormányzati határozat 
Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. évben a 
Paloznak-Csopak-Lovas, Felsıörs, Szentkirályszabadja Római 
Katolikus Egyházközségek Plébánia Hivatalának 150 000 Ft, 
míg az Alsóörs-Lovasi Református Társegyházközség lelkészi 
hivatalának 50.000 Ft összegő támogatást biztosít.  

A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésrıl 
a kérelmezı egyházakat tájékoztassa, felhatalmazza a 
támogatásra vonatkozó megállapodások aláírására. 



Felelıs: Ferenczy Gáborné polgármester 
Határid ı: 2011. május 31. 

 

Csajka György képviselı 
Elmondja, hogy beszélt a körzeti megbízott rendırrel, és a rendırségnél nem biztosítanak neki 
telefont. Kérdése az, hogy tudunk-e ezen valahogy segíteni? 

Tóth Gáborné körjegyzı 
Elmondja, hogy célzott támogatásként adhatjuk az összeget, azaz kikötjük, hogy a mi körzeti 
megbízott rendırünk részére egy darab mobiltelefont biztosítsanak. Tájékoztatja továbbá a 
testületet, hogy a tavalyi évben történt támogatásról megérkezett az elszámolás.  

Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4 szavazattal ellenszavazat nélkül 
meghozta a következı határozatot: 

44/2011. számú Önkormányzati határozat 
Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete a 
Balatonalmádi Rendırkapitányság részére 30.000 Ft támogatást 
biztosít azzal, hogy a kapitányság ebbıl az összegbıl a lovasi 
körzeti megbízott részére egy darab mobiltelefont biztosítson.  

A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésrıl 
a Balatonalmádi Rendırkapitányságot tájékoztassa, 
felhatalmazza a támogatásra vonatkozó megállapodás aláírására. 
Felelıs: Ferenczy Gáborné polgármester 
Határid ı: 2011. május 31. 

 
Ferenczy Gáborné polgármester elmondja, hogy az idei betlehemezésre az egyesület egy 
nagyobb volumenő elıadást szervez, amihez kérik az önkormányzat anyagi támogatását. 
Valamint elmondja, hogy a Falugondnokok Szövetsége kért támogatást.  

Csajka György képviselı 
Véleménye szerint a betlehemes mősor úgy jó, ahogy van, nem kell túllihegni, az egyetlen 
ami fontos az az, hogy lovasiak szerepeljenek. A Falugondnokok Szövetségének véleménye 
szerint majd akkor nyújtsunk támogatást, ahogy a többi civil szervezetnek is, hogy ha 
idejönnek és elmondják, hogy mik a terveik.  

Ferenczy Gáborné polgármester 
Javaslata az, hogy az elızı évvel megegyezı összeget nyújtsunk az egyesületek, alapítvány 
részére.  
Egyéb hozzászólás nem volt.  

Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4 szavazattal ellenszavazat nélkül 
meghozta a következı határozatot:  

45/2011. számú Önkormányzati határozat 
Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. évi 
költségvetése terhére  

a) a Malomvölgy Nyugdíjasklub részére    80.000,-Ft,  
b) a Nagy Gyula Mővészeti Alapítvány részére   80.000,-Ft,  
c) a  Lovasi Lovas Egyesület részére     55.000,-Ft,  
d) a Hunyadi Huszár és Betyár Egyesület  részére   55.000,-Ft 
e) a Lovasi Polgárır Egyesület részére    30.000,-Ft,  
f) és Lovas Jövıjéért Egyesület részére   80.000,-Ft 



támogatást állapít meg. 

A Képviselı-testület megbízza a polgármestert a támogatási 
összegekre vonatkozó megállapodások megkötésével, továbbá a 
körjegyzıt, hogy a támogatások kifizetésérıl gondoskodjon. 
Felelıs: Ferenczy Gáborné polgármester 
       Tóth Gáborné körjegyzı 
Határid ı: 2011. szeptember 15. 

 
7. napirend: Csárda úti kivitelezı kiválasztása 
(Elıterjesztés 7. pontja a jegyzıkönyvhöz csatolva) 
A polgármester elmondja, hogy a Csárda utca építésére beérkezett kivitelezıi ajánlatok 
értékelése 2011. április 15-én az ajánlatok bontását követıen megtörtént. Ennek összegzését a 
meghívóval együtt a képviselık elızetesen megkapták.  

Ádám László mőszaki ellenır  
Elmondja, hogy 4 kivitelezı lett felkérve, és 3 db ajánlat érkezett be. Az ajánlatok bontásán 
nem vett részt senki, a beérkezés sorrendjében lettek felbontva az ajánlatok. 2 nyilatkozatot, 
valamint referenciát kértünk, melynek mindegyik ajánlat eleget tett. Eljárásrend alapján a 
bírálati szempont a legalacsonyabb ellenszolgálati ár volt. Ennek a bírálatnak a Magyar 
Aszfalt Kft. ajánlata felel meg leginkább. Elmondja még, hogy az ajánlati ár magasabb, mint a 
pályázatban elnyert összeg.  

Tóth Gáborné körjegyzı  
Elmondja, hogy 13m Ft-ra lett benyújtva a pályázat, gyakorlatilag 2m Ft van, amire nincs 
fedezet. Ezt már beszéltük, hogy nem biztos, hogy az önkormányzatnak kell bevállalni. Az 
öreghegyi vízbıvítés kapcsán 1,1 millió Ft a bizottság határozata alapján áll a rendelkezésre. 
Elızetes nyilatkozatok kimentek, 63 ingatlan érintett az ügyben, 40.000 Ft-os hozzájárulással 
számoltunk, de azt csak akkor, ha a teljes összeget megkaptuk volna a pályázaton.  

Ádám László mőszaki ellenır  
Véleménye szerint a kivitelezı kiválasztása után egy mőszaki tartalmú egyeztetésen, 
szerzıdéskötés elıtt lehet egyeztetni az árról. 

Ferenczy Gáborné polgármester 
Javaslata az, hogy a Magyar Aszfalt Kft. ajánlatát fogadjuk el. 

Egyéb javaslat nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, miszerint  
� Ki ért egyet azzal, hogy a Csárda utca kivitelezési munkáival a Magyar Aszfalt Kft 

ajánlatában foglaltak szerint bízzuk meg? 

Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4 szavazattal ellenszavazat nélkül 
meghozta a következı határozatot: 

46/2011. számú Önkormányzati határozat 
Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Csárda utca 
kivitelezési munkáival a Magyar Aszfalt Kft-t bízza meg, 
10 998 885+ ÁFA, összesen: 13 748 606.-Ft vállalási gíjért. 

A Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésrıl 
a kiválasztott kivitelezıt értesítse, felhatalmazza az építési 
szerzıdés aláírására.  
Felelıs: Ferenczy Gáborné polgármester 
Határid ı: 2011. június 30. 

 



8. napirend: Vegyes ügyek 
1. Tomcsányi László Aladár kérelme 
(Az elıterjesztés 8. pontja a jegyzıkönyvhöz csatolva) 

A polgármester elmondja, hogy a kérelmet a képviselık digitális formában megkapták a 
meghívóval együtt. Véleménye szerint indokolt a kérés, ugyanis az érintett útszakasz nagyon 
sáros, szükséges a murva.  

Csajka György képviselı 
Véleménye az, hogy a murva nem megoldás erre a problémára, ugyanis két-három esı után a 
murva ismét eltőnik, és minden sáros lesz újra.  

Ferenczy Gáborné polgármester 
Javaslata az, hogy két kocsi murvát biztosítson az önkormányzat az érintett szakaszra, 3 
család van érintve, egy mentı nem tud elmenni, ha esetleg szükséges lenne. 

Egyéb javaslat nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, miszerint 
� Ki ért egyet azzal, hogy a Malomvölgy utca burkolat nélküli szakaszának javítására 

két  kocsi murvát biztosítson az Önkormányzat? 

Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2 szavazattal 2 tartózkodás mellett nem 
támogatja a javaslatot.  

A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az SzMSz alapján ha nyílt szavazás során 
szavazategyenlıség áll elı, a levezetı elnök még ugyanazon az ülésen elrendelheti a szavazás 
megismétlését, így ezt a kérdés a nyílt ülés végén újból szavazásra bocsátja. 
 
2. Ettenhuber család beadványa 
(Az elıterjesztés 8. pontja a jegyzıkönyvhöz csatolva) 
A polgármester elmondja, hogy a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos beadványt a 
képviselık megkapták a meghívóval együtt. 

Ettenhuber Michael a lakosság körébıl 
Elmondja, hogy az utóbbi 7 évben ık tisztították az árkot a kismarkolójukkal. Ezzel nem is 
volt gond, de most 3 méter magasan feltöltötték törmelékkel és földdel, így nem férnek oda, 
nem tudják tisztítani, és az egész ingatlanukat elönti a csapadékvíz. Amennyiben megoldható, 
ha az önkormányzat betonlapokat tud biztosítani, akkor ık azokat már lerakják. Elmondja, 
hogy a tavalyi évben emelték meg annyira, hogy már nem férnek oda a markolóval.  

Pap Huba képviselı 
Javaslata az, hogy szólítsuk fel azt, aki odahordta a törmeléket, hogy biztosítson helyet a 
markolónak.  
Egyéb javaslat nem volt. A polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, miszerint 

� Ki ért egyet azzal, hogy felszólítsuk a területet feltöltı személyeket, az eredeti állapot 
visszaállítására, azzal, hogy a teret biztosítják, valamint eltolják a töltésanyagot? 

Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4 szavazattal ellenszavazat nélkül 
meghozta a következı határozatot: 

47/2011. számú Önkormányzati határozat 
Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában lévı 21-es hrsz-ú ingatlan rendbe 
tételérıl gondoskodik oly módon, hogy a területet feltöltı 
személyt kötelezi arra, hogy az eredeti állapotot visszaállítsa, és 
a töltésanyagot elegyengesse. 
 



Felelıs: Ferenczy Gáborné polgármester 
Határid ı: 2011. május 10.  

3. Lovas Kishegyi út valamint a 752 hrsz alatti ingatlan telekhatár rendezésének ügye 
(Az elıterjesztés 8. pontja a jegyzıkönyvhöz csatolva) 
Tóth Gáborné körjegyzı elmondja, hogy a képviselık a megkapott elıterjesztésben láthatták, 
hogy miben kellene dönteni. Ismerteti továbbá, hogy az új rendezési terv hatályba lépéséig ezt 
a változtatást csak elıkészíteni lehet.  

Pap Huba képviselı 
Elmondja, hogy mivel az ingatlan az ı tulajdonában van, ezért kéri a döntéshozatalból történı 
kizárását.  
A polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, miszerint  

� Ki ért egyet azzal, hogy Pap Huba képviselıt – mivel az érintett ingatlan az ı 
tulajdonában van – a döntéshozatal alól kizárjuk? 

Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4 szavazattal ellenszavazat nélkül 
meghozta a következı határozatot:  

48/2011. számú Önkormányzati határozat 
Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete az SzMSz 
alapján Pap Huba képviselıt – mivel az érintett ingatlan az ı 
tulajdonában van – a döntéshozatalból kizárja. 

A polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, miszerint 
� Ki ért egyet azzal, hogy az Önkormányzat elfogadja a felajánlott 111 m2 területet, 

melyet Pap Huba tulajdonos ajándékozással adna át az önkormányzat részére, 50.000 
Ft értékben azzal, hogy a felmerülı költségek viselésérıl az Önkormányzat 
gondoskodik? 

Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete 3 szavazattal ellenszavazat nélkül 
meghozta a következı határozatot: 

49/2011. számú Önkormányzati határozat 
Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete köszönettel  
elfogadja Pap Huba 8228 Lovas, Kishegyi út 5. szám alatti 
lakostól a tulajdonát képezı 752 hrsz alatti ingatlanból „közút” 
céljára felajánlott 111 m2 területet.  
A felajánlott önkormányzati tulajdonba kerülı 111 m2 területő 
ingatlan értékét 50.000 Ft, azaz Ötvenezer forintban határozzák 
meg. 
A szükséges telekalakítással kapcsolatban felmerülı költségeket 
(földmérési, adatszolgáltatási díj, ügyvédi költség stb.) az 
Önkormányzat viseli. 

A Képviselı-testület megbízza a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére, felhatalmazza az ajándékozási 
szerzıdés aláírására. 
Felelıs: Ferenczy Gáborné polgármester 
Határid ı: 2011. október 30. 

 
4. „Tiszta Virágos Magyarországért” versenyfelhívás 
A polgármester elmondja, hogy a versenykiírást a képviselık megkapták. A kérdés az lenne, 
hogy részt kíván-e venni rajta az önkormányzat. 



Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete a „Tiszta Virágos Magyarországért” 
versenyen nem kíván részt venni.  
 
5. Virágosítás 
Ferenczy Gáborné polgármester véleménye szerint ösztönzés céljából, aki indul a falunapok 
keretében megrendezésre kerülı „Virágos Lovasért” versenyben, annak a jelentkezéséért 
cserébe ajándék virágpalántát adjunk. Úgy véli, hogy ez egy szép gesztus értékő intézkedés 
lehetne a lakosság felé. Javasolja a a közterületi virágpalánták felett az ehhez szükséges 
egynyári virágok beszerzésére fordítsunk még  20.000 Ft összeget. Amennyiben egyetért 
javaslatával a Testület, úgy a helyi újságban tennénk ezt közzé. 

Csajka György képviselı 
Véleménye szerint, aki benevez a versenybe, vegye a fáradságot és szerezze be saját költségén 
a palántákat. İ is ezt teszi és még sokan mások. Nem támogatja a javaslatot. 

Egyéb hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, miszerint 
� Ki ért egyet azzal, hogy ösztönzés céljából virágpalántát vásároljunk és osszunk szét a 

versenyen nevezık között? 

Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete 1 szavazattal 1 ellenszavazattal 2 
tartózkodás mellett nem támogatja a javaslatot. 
 
6. Önkormányzati kistraktor ügye 
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a traktoron elszakadt az ékszíj, amit ki kellett 
cserélni. Elmondja még, hogy soha nem volt szervizben. A szakember szerint várhatóan 
százezres kár lehet rövidesen a traktorban, ha sürgısen nem viszik szervizbe. 

Csajka György képviselı 
Nem tartja valószínőnek azt, hogy soha nem volt szervizelve a traktor, hisz İ a Bácsi Gyula 
falugondnoktól azt halotta, hogy minden tavasszal a szükséges felülvizsgálattal, olaj és 
levegıszőrı cserével kezdték a munkákat. Véleménye szerint ajánlatokat kell bekérni, és az 
alapján döntünk majd.  

Ferenczy Gáborné polgármester 
Javaslata az, hogy a traktor szervizelésére kérjünk be ajánlatokat, és az alapján döntsünk. 

Egyéb javaslat nem volt. 

Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4 szavazattal ellenszavazat nélkül 
meghozta a következı határozatot: 

50/2011. számú Önkormányzati határozat 
Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 
Önkormányzat tulajdonát képezı traktor javítására és 
szervizelésére írásos árajánlat bekérését határozza el.  
Felelıs: Ferenczy Gáborné polgármester 
Határid ı: 2011. április 30. 

 
8. TDM pályázat 
A polgármester elmondja, hogy az ülés 4. napirendjében elhangzott pályázattal kapcsolatban 
kellene dönteni. Véleménye szerint ez a pályázat egyáltalán nem fejlesztésrıl szól, hanem 
fıként reklámról, marketingrıl. Javaslata az, hogy ne vegyünk részt a pályázaton.  

Egyéb javaslat nem volt. 

 



 
Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4 szavazattal ellenszavazat nélkül 
meghozta a következı határozatot:  

51/2011. számú Önkormányzati határozat 
Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Balaton 
Riviéra Turisztikai Egyesület által benyújtandó TDM pályázaton 
nem kíván részt venni. 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésrıl 
az Egyesületet értesítse. 
Felelıs: Ferenczy Gáborné polgármester 
Határid ı: 2011. április 30. 

 
9. Csapadékvíz tanulmány 
A polgármester elmondja, hogy a Kishegyi utcára a tervezési ajánlat bekérését az elızı 
testületi ülésen hozott határozat alapján kiküldtük néhány jogosultsággal rendelkezı tervezı 
részére. Az 1. napirend keretében  ismertetett tanulmányterv kapcsán elhangzottak 
ismeretében várja a képviselı-testület javaslatát.  

Csajka György képviselı 
Javaslata az, hogy az egész településre kiterjedı csapadékvíz elvezetésre készíttessük el a 
kiviteli terveket. Erre kérjünk be tervezési ajánlatokat az elkészült tanulmányterv alapján. A 
beérkezett tervezési ajánlatok ismeretében tudunk majd dönteni a tervezı személyérıl.. 

Egyéb javaslat nem volt. 

Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4 szavazattal ellenszavazat nélkül 
meghozta a következı határozatot:  

51/2011. számú Önkormányzati határozat 
Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete a település 
közigazgatási területére (kül- és belterület)  csapadékvíz 
elvezetés engedélyezési terveinek elkészítésére – a Víz-
Környezet Kft. által elkészített Tanulmányterv alapján – arra 
jogosult tervezıktıl tervezési ajánlatokat kér be.  
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert azzal, hogy a 
határozatban foglaltak szerint legalább három tervezési ajánlat 
beszerzésérıl gondoskodjék.  
Felelıs: Ferenczy Gáborné polgármester 
Határid ı: 2011. június 30. 
  

10. Teleházvezetı-rendezvény szervezı- könyvtáros állás meghirdetése 
A polgármester elmondja, hogy Bognár Mónika kérte munkaviszonyának közös 
megegyezéssel történı megszüntetését. Az elıterjesztésben megkapták a képviselık, hogy 
miben is kellene dönteni. Elmondja, hogy neki minél elıbb szüksége lenne egy személyre, aki 
munkába tud állni, ugyanis nagyon hamar itt a falunap, és még vannak teendık ennek 
szervezésében. Javaslata az, hogy néhány hónapra bízzuk meg Szendi Pétert ezzel a feladattal. 

Csajka György képviselı 
Szendi Péternek pontosan mi is a jogállása? Hol milyen beosztásban és milyen munkarendben 
dolgozik?  



Ferenczy Gáborné polgármester 
Válaszában elmondja, hogy jelenleg rövidtávú közfoglalkoztatásban vesz részt, munkaidı 
beosztása miatt a Teleház délutáni nyitva tartását zavartalanul tudná biztosítani. A Lovasi 
Napok program szervezését egyrészt a Teleház nyitva tartása alatt, másrészt kötetlen idıben 
tudná végezni. Elmondta még, hogy másodállásban vállalkozó, vagyis számlaképes. .  

Csajka György képviselı 
Javaslata az, hogy megbízási szerzıdéssel alkalmazzuk Szendi Pétert július végéig, számla 
ellenében 100.000 Ft/hó bruttó összegért. Ez alatt az idı alatt bizonyíthatja azt, hogy alkalmas 
arra a feladatra amelyre mi szeretnénk egy megfelelı embert.  

Egyéb javaslat nem volt.  

A polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, miszerint 
� Ki ért egyet azzal, hogy 2011. július 31.-ig megbízási szerzıdéssel alkalmazzuk 

Szendi Pétert havi bruttó 100.000 Ft-ért a Teleházvezetıi és rendezvény szervezıi 
feladatok ellátására? 

Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4 szavazattal ellenszavazat nélkül 
meghozta a következı határozatot: 

53/2011. számú Önkormányzati határozat 
Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. július 
31-ig megbízási szerzıdéssel történı foglalkoztatással megbízza 
Szendi Péter 8229 Paloznak, Rákóczi u. 10. szám alatti egyéni 
vállalkozót a teleház és könyvtár vezetésével, valamint a Lovasi 
Napok, mint kiemelt rendezvény szervezésével bruttó 100.000 
Ft/hó összegben. 

A Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésrıl 
a vállalkozót értesítse, valamint felhatalmazza a megbízási 
szerzıdés aláírására. 
Felelıs: Ferenczy Gáborné polgármester 
Határid ı: azonnal 

 
A polgármester elmondja, hogy az SzMSz alapján újból szavazásra bocsátja a vegyes ügyek 
keretében tárgyalt Tomcsányi László Aladár kérelmével kapcsolatos javaslatát, miszerint: 

� Ki ért egyet azzal, hogy a Malomvölgy utca burkolat nélküli szakaszának javítására 
két kocsi murvát biztosítson az Önkormányzat? 

Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete 3 szavazattal 1 ellenszavazattal 
meghozta a következı határozatot:  

54/2011. számú Önkormányzati határozat 
Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Malomvölgy 
utca még belterületi burkolat nélküli szakaszára két kocsi murvát 
biztosít 2011. évi költségvetése terhére.  

A Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésrıl 
a kérelmezıt értesítse, valamint a szükséges intézkedéseket 
tegye meg.  
Felelıs: Ferenczy Gáborné polgármester 
Határid ı: 2011. május 10. 

 
 



NAPIREND UTÁN: 

Napirend utáni bejelentés nem volt. 
 

Egyéb ügy nem lévén a polgármester a nyílt ülést 20 óra 45 perckor bezárta 
 

 
Kmf 

 
 
 
Ferenczy Gáborné        Tóth Gáborné  
  polgármester          körjegyzı 


