
LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
LOVAS 

 

Szám: 151-13/2011 

 

JEGYZİKÖNYV 

KÉSZÜLT:   Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testületének 
2011. május 16-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  
 Bácsi Imréné Gyermekjóléti szolgáltató 

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. 

Javaslatot tesz az ülés napirendjére, a meghívóban megjelöltek szerint, megkérdezi, hogy 
további napirendi javaslata van-e valakinek?. 

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

Napirend 

1.) Átfogó értékelés a Gyámügyi és gyermekvédelmi feladatok 2010. évi ellátásáról 

2.) Tájékoztató a Lovasi Napok szervezésérıl 

3.) Csárda utcai útépítés pénzügyi finanszírozása 

4.) Vegyes ügyek 

 

 
 



NAPIREND TÁRGYALÁSA: 

1. napirend: Átfogó értékelés a Gyámügyi és gyermekvédelmi feladatok 2010. évi 
ellátásáról 
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 

A polgármester elmondja, hogy a képviselık az átfogó értékelést elektronikus formában 
megkapták a meghívóval együtt. Kéri, hogy tegyék fel kérdéseiket. 

Hull Zita alpolgármester 
A beszámolóban szó van a gyermek és ifjúságvédelmi „kerek-asztal” mőködtetésérıl. Mit is 
jelent ez pontosan? 

Tóth Gáborné körjegyzı 
Az önkormányzatnak van egy bőnmegelızési koncepciója, ennek része ez a „kerek-asztal”. 
Ez egy évente egyszeri tanácskozást jelentene, ahol meghívott szakemberekkel az aktuális 
problémákat kell átbeszélni, és közös megoldást találni. Lovas nyugodt település, nem kell 
komoly lépéseket tenni, de ezzel a rendszerrel szorosabb lehet az együttmőködés a részt 
vevık között.  

Csajka György képviselı 
A gyermekjóléti szolgáltatóhoz a kérdése az, hogy hogyan értékeli a felügyelt gyerekek 
helyzetét?  

Bácsi Imréné családgondozó 
Válaszában elmondja, hogy különösebb problémát ı nem lát, ami gondot jelent, az a családok 
szociális háttere. A nagycsaládosok tudják, hogy milyen kedvezményeket, hol kaphatnak és 
ezt ki is használják.  

Tóth Gáborné körjegyzı 
Elmondja, hogy az elmúlt évben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık 
száma jelentısen nıtt, ami arra mutat, hogy az egyes családok anyagi helyzete romlik. 

Csajka György képviselı 
Kérdése a családgondozó javadalmazásra vonatkozik, miszerint rendben van-e? Tudomása 
szerint volt olyan idıszak, amikor a megbízási díját nem, vagy nem pontosan fizette ki a 
hivatal.  

Bácsi Imréné családgondozó 
Elmondja, hogy már teljesen rendben van. Ez egy régi probléma volt, amely a 2004.-2005-ös 
idıszakban a régi polgármester illetve a régi képviselı-testület mőködési ideje alatt történt.  

Ferenczy Gáborné polgármester 
Javasolja a Gyámügyi és gyermekvédelmi feladatok 2010. évi ellátásáról szóló beszámoló 
elfogadását. 

Egyéb javaslat nem volt.  

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

56/2011. számú Önkormányzati határozat 
Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete a gyámügyi 
és gyermekvédelmi feladatok 2010. évi ellátásáról szóló 
beszámolót elfogadja. 
A képviselı-testület felhívja a körjegyzıt, hogy az átfogó 
gyámügyi értékelést az elfogadására vonatkozó határozattal 



együtt a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatala részére küldje meg.  
Felelıs: Tóth Gáborné körjegyzı 
Határid ı: 2011. június 15. 

 
2. napirend: Lovasi Napok szervezése 
(A programtervezet a jegyzıkönyvhöz csatolva) 

A polgármester elmondja, hogy a programtervezetet a meghívóval együtt megkapták a 
képviselık. Felkéri Szendi Péter rendezvényszervezıt, hogy ismertesse az aktuális helyzetet. 

Szendi Péter rendezvényszervezı 
Mindenek elıtt szeretné megköszönni a bizalmat a képviselı-testületnek. Röviden elmondja, 
hogy az átadás-átvétel rendben megtörtént. Átnézte a könyvtári nyilvántartást, vannak olyan 
könyvek, amik már másfél éve kinn vannak. Kérné a képviselı-testületet, hogy foglaljon 
állást az ügyben, hogy az ilyen eseteket egy esetleges büntetéssel el lehessen kerülni.  
A továbbiakban a falunapok részletes programját és ezeknek anyagi vonzatait ismerteti a 
megküldött anyag alapján. 

Ferenczy Gáborné polgármester 
Javaslata a könyvtári késlekedésre az, hogy ezt a könyvtárhasználati szabályzatban - 
hasonlóan a balatonfüredi könyvtár rendszeréhez - szabályozzuk.  

Egyéb javaslat nem, kérdés, hozzászólás nem volt. 
A polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, miszerint  

� Ki ért egyet azzal, hogy a felszólítástól számított 15. napon 5.000 Ft késedelmi díjat 
számoljunk fel annak, aki nem hozza vissza a nála lévı könyveket? 

 57/2011. számú Önkormányzati határozat 
Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete a lovasi 
mozgókönyvtár könyvtárhasználati szabályzatát elfogadja. 

A Képviselı-testület megbízza a könyvtár vezetıjét, hogy a a 
szabályzatban foglaltakat betartsa és betartassa és a szükséges 
intézkedéseket folyamatosan tegye meg. 
Felelıs: Szendi Péter könyvtáros 
Határid ı: folyamatos 

 
3. napirend: Csárda utcai útépítés pénzügyi finanszírozása 
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva) 

A polgármester elmondja, hogy az elıterjesztést a meghívóval együtt megkapták a 
képviselık. Kéri a képviselıket a javaslatokra. 

Csajka György képviselı 
Véleménye az, hogy nem kell hozzányúlni a lekötött pénzhez. Volt egy testületi határozat, 
miszerint az önkormányzat csak a mőszaki ellenırt biztosítja. Javaslata az, hogy vegyük fel a 
fejlesztési célú hitelt, a kamat összegét az építıközösség költségénél kell elszámolni. Ezzel a 
döntéssel megmaradna a beruházási mozgástere az önkormányzatnak arra az esetre, ha más 
beruházásba kezdene.  

Tóth Gáborné körjegyzı 
Elmondja, mint ahogy az elıterjesztésben is írtuk a támogatás összegét kellene finanszírozni, 
illetve elıfinanszírozni az önkormányzatnak. Ez az összeg 9.582.502. Ft  
Pap Huba képviselı 



Egyetért Csajka képviselı úr javaslatával, elmondja még, hogy a lakossági hozzájárulás 
fizetésére vonatkozó levelet mielıbb ki kell küldeni az érintett ingatlantulajdonosok részére.  

Ferenczy Gáborné polgármester 
Javaslata az, hogy akkor vegyük fel a hitelt a finanszírozásra. 
Egyéb javaslat nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, miszerint: 

� Ki ért egyet azzal, hogy a Csárda utcai útépítésre vegyünk fel önkormányzati 
fejlesztési célú hitelt a támogatási összeg elıfinanszírozása céljából? 

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

 58/2011. számú Önkormányzati határozat 
Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete a külterületi 
Csárda utca (mezıgazdasági utak fejlesztése) építése céljára 
9.582.502, azaz kilencmillió-ötszáznyolcvankettıezer-
ötszázkettı Ft összegő éven belüli lejáratú támogatást 
megelılegezı hitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt-tıl.  

Lovas Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a 
futamidı alatti költségvetésébe a hitel és járulékai 
visszafizetésére a fedezetet saját bevételeibıl a fejlesztések elıtt 
betervezi, jóváhagyja és biztosítja.  

A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a 
hitelszerzıdés megkötésére az OTP Bank Nyrt-vel.  

Egyéb jogi biztosítékként – csendes engedményezés keretében – 
felajánlja az Önkormányzat 2053858492 azonosító számú, 
MVH-s támogatás keretében elnyert pályázati összegét, melynek 
összege 9.582.502, azaz kilencmillió-ötszáznyolcvankettıezer-
ötszázkettı Ft. 
Felelıs: Ferenczy Gáborné polgármester 
Határid ı: 2011. június 10.  

 
4. napirend: Vegyes ügyek 
1. Milleniumi Park közvilágítása 
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva) 

A polgármester elmondja, hogy az elıterjesztéseket a meghívóval együtt megkapták a 
képviselık. Véleménye szerint a világításra kellene valami megoldást találni.  

Csajka György képviselı 
Elmondja, hogy a parkban van áramvételi lehetıség a park területén elhelyezett 
trafóállomásból, rendezvényekre innen tudjuk biztosítani az áramot, ezért annak ideje alatt 
megoldott a közvilágítás is. Végleges kiépítésnek véleménye szerint nincs értelme. 

Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testületet egyetért azzal, hogy a Milleniumi 
Parkba állandó közvilágítás kiépítése nem szükséges. 

2. Köves-tetıi utak állapota 
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva) 

A polgármester elmondja, hogy a Pihenı tér 20-25 m-es szakaszán az út állapota egyáltalán 
nem megfelelı,járhatatlan a csaknem 15-20 cm-re kiemelkedı szennyvízakna miatt, ezt le 
kellene aszfaltozni, hogy az ott élı ingatlantulajdonosoknak ne kelljen kerülni, hogy 
bejuthassanak a telkükre. 



Csajka György képviselı 
Kérjünk árajánlatot az aszfaltozásra. Elmondja, hogy küld kivitelezıt, aki árajánlatot tud adni, 
erre a munkára, kéri hogy a hivatal részérıl mutassák meg az érintett útszakaszt.  

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

59/2011. számú Önkormányzati határozat 
Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Árpád és a 
Mikszáth u. közötti (Pihenı tér) útszakasz aszfaltozási 
munkájára árajánlatokat kér be.  

A Képviselı-testület megbízza a polgármestert az ajánlatok 
bekérésére. 
Felelıs: Ferenczy Gáborné polgármester 
Határid ı: 2011. június 20.  

3. Falugondnoki busz hangosbemondó 
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva) 

A polgármester elmondja, hogy az autóra célszerő lenne felszerelni egy hangosbemondót. Ez 
költségkímélést jelentene, tekintettel arra, hogy éven át nagyon sok szórólapot kell nyomtatni 
és kihordani a településen, mint pl. a most vízszünet alkalmával több száz tájékoztatót kellett 
lefénymásolni. Egy hangosbemondó felszerelésével könnyebben és több esetben 
megszólíthatnánk a lakosságot rendezvények alkalmával, illetve információk közlésére. 
Javasolja ennek beszerelését. 

Csajka György képviselı 
Javasolja, hogy elıbb kérjünk be ajánlatot. 

Egyéb javaslat nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, miszerint  
� ki ért egyet azzal, hogy a falugondnoki busz hangosbemondóval történı 

ellátására kérjünk be árajánlatot? 

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

60/2011. számú Önkormányzati határozat 
Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete a 
falugondnoki busz hangosbemondóval történı felszerelésére 
árajánlatokat kér be. 
A Képviselı-testülete megbízza a polgármestert az ajánlatok 
bekérésére. 
Felelıs: Ferenczy Gáborné polgármester 
Határid ı: 2011. június 20. 

4. Korlátozó tábla Vámosi útra 
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva) 

Ferenczy Gáborné elmondja, hogy a Vámosi út burkolata nagyon megrepedezett, nem bírja el 
a 3 t-nál nagyobb súlyú teherautókat. Elmondja még, hogy a súlykorlátozó tábla nem minden 
esetben tartja vissza a nagyobb súlyú teherautókat, ezért javasolja a korlátozó sorompó 
felállítását, valamint pótolni a hiányzó 30 km/h sebességkorlátozó táblát. 

Csajka György képviselı 
Véleménye szerint a táblát valóban pótolni kell, javaslata az, hogy a sorompóra pedig 
ajánlatot kell bekérni.  



Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete a javaslattal egyetért.  

5. Lovas honlapja 
(Az alpolgármester elıterjesztése a jegyzıkönyvhöz csatolva) 

Hull Zita alpolgármester elmondja, hogy saját és több honlap látogató véleménye szerint is a 
jelenlegi honlapunk megjelenése kaotikus, tartalma pedig elavult. Javaslata az, hogy a honlap 
frissítésére, valamint a honlap felületének módosítására kérjünk be ajánlatot.  

Csajka György képviselı 
Elmondja, hogy annak idején kemény pénzt fizettünk ki a honlap elkészítésére. Nem érti miért 
kaotikus a helyzet, ı el tud igazodni a honlapon, a tartalma pedig azért elavult, mert nem 
megfelelı az adatok frissítése. Ez egy más kérdés.  

Egyéb javaslat, hozzászólás nem volt. 

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

61/2011. számú Önkormányzati határozat 
Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete a 
www.lovas.hu honlap felületének módosítására és új 
tartalommal való feltöltésére árajánlatokat kér be. 

A Képviselı-testület megbízza az alpolgármestert, hogy az 
ajánlatok bekérésérıl gondoskodjon. 
Felelıs: Hull Zita  alpolgármester 
Határid ı: 2011. június 30. 

 
6. Üdvözlıtáblák 
(Hull Zita elıterjesztése a jegyzıkönyvhöz csatolva)  

Az alpolgármester elmondja, hogy ha a Képviselı-testület egyetért és a Lovas Jövıjéért 
Egyesület tagsága elfogadja a javaslatot, akkor a falu három bevezetı útja mellé szeretnének 
felállítani 3 üdvözlıtáblát. A táblák hántolt, lekezelt akác oszlopokon állnának, szélezetlen, 
szintén lekezelt deszkák lennének, rajtuk „Üdvözöljük Lovason!” felirat. A felirat vésve és 
festve lenne. Mivel a táblák felállítása engedélyköteles, ezért kéri a testületet, hogy járuljon 
hozzá a táblák kihelyezéséhez. 

Tóth Gáborné körjegyzı 
Felhívja a figyelmet arra, hogy Lovas mindegyik bekötı útja a Veszprém Megyei 
Közútkezelı Nonprofit Zrt kezelésében van, szükséges a táblák felállításához a Közútkezelı 
engedélye is. Javaslata az, hogy az Egyesület a felállítandó táblákról készíttessen valamiféle 
vázlatot, és egy helyszínrajzzal együtt be kell nyújtani a Közútkezelıhöz az engedély 
megadása végett.  

Egyéb javaslat, hozzászólás nem volt.  

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

62/2011. számú Önkormányzati határozat 
Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete a település 3 
bevezetı útja mellé – a Balaton utca végére, a Vörösmarty u. 
végére, valamint a Fı utca végére – üdvözlı táblák 
kihelyezéséhez hozzájárul azzal, hogy az ezzel kapcsolatos 



költségeket a Lovas Jövıjéért Egyesület finanszírozza, valamint 
a Közútkezelı Nonprofit Zrt. engedélyét beszerzi. 
 

7. Vörösmarty utcai buszmegálló 
Az alpolgármester elmondja, hogy több lakossági bejelentés is érkezett arra vonatkozóan, 
hogy a Veszprém felé menı buszmegállóban teljes sötétség van, ami elég veszélyes. Kérdése 
az, hogy ennek megoldására van-e valamilyen terve, elképzelése az Önkormányzatnak? 

Csajka György képviselı 
A közvilágítási tervek már készen vannak, 3.600.000 Ft ennek megvalósítási költsége. 
Többek között ezért nem szeretné ha az Önkormányzat tartaléka a Csárda utcára felhasználva. 
Vannak az Önkormányzatnak elképzelései – amelybe esetleg a buszmegálló világítása is 
beleférhet -, azt hogy milyen sorrendben, hogyan valósulnak meg, majd eldöntjük.  

Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete a tájékoztatót tudomásul vette. 

8. „Te szedd” akció 
Hull Zita alpolgármester elmondja, hogy kapott egy felhívást melynek keretében lehetıség 
van a szemetet összeszedni a településen. Véleménye szerint ezt társadalmi munkában meg 
lehetne valósítani. Ennek idıpontja: 2011. május 21.  

Ferenczy Gáborné polgármester 
Véleménye szerint, mivel ilyen késın értesültünk az akcióról, nem tudunk érdemben részt 
venni, mert nehéz lenne ilyen rövid idı alatt összeszervezni az embereket. Javaslata az, hogy 
ne vegyünk részt az akcióban. 

Csajka György képviselı 
Véleménye szerint az emberek toleranciájával gazdálkodni kell. Javaslata az, hogy olyan 
feladatra mozgósítsuk a lovasi lakosságot, amely valóban helyi érdek és az Önkormányzat 
elképzeléseivel összhangban van. 

Egyéb javaslat nem volt. 

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

63/2011. számú Önkormányzati határozat 
Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete az országos 
„Te Szedd” akcióhoz történı csatlakozást nem támogatja.  

 
NAPIREND UTÁN 
 
Napirend utáni bejelentés nem volt. 

 
Egyéb ügy nem lévén a polgármester a nyílt ülést 20 óra 25 perckor bezárta 

 
 

Kmf 
 
 
 
 
 Ferenczy Gáborné  Tóth Gáborné  
   polgármester    körjegyzı 
 


