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JEGYZŐKÖNYV 

KÉSZÜLT:  Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. 
szeptember 13-án, 18 órai kezdettel megtartott nyílt 
ülésről 

ÜLÉS HELYE:  Lovas, Faluház tárgyalóterem 

JELEN VANNAK:  Ferenczy Gáborné polgármester 
 Hull Zita alpolgármester 
 Csajka György 
 Pap Huba  
 Takács Ferenc képviselők 

TANÁCSKOZÁSI JOGGAL  
MEGHÍVOTT:  Tóth Gáborné körjegyző  
 Bauernhuber Eszter pénzügyi előadó az. 1.), 2.), 3.)  
 napirendi pontok tárgyalásánál 
 
LAKOSSÁG KÖRÉBŐL: Nem jelent meg senki. 
 

NAPIREND E L Ő T T :  
Ferenczy Gáborné polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy az 5 fő 
települési képviselő közül 5 fő van jelen, így a Képviselő-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 Képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak 
szerint határozta meg: 

Napirend 

1.) Lovas Község Önkormányzat I.félévi költségvetési beszámolója 

2.) Lovas-Paloznak Körjegyzőség I. félévi költségvetési beszámolója 

3.) Előirányzat módosítás 2011. évről 

4.) Belső ellenőri jelentés 

5.) Körjegyzőség szakfeladat rendjének módosítása 

6.) Közbeszerzési terv 

7.) Vegyes ügyek 



NAPIREND T Á R G Y A L Á S A  

1. napirend: Lovas Község Önkormányzat I.félévi költségvetési beszámolója 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
A polgármester elmondja, hogy a beszámolót a képviselők a meghívóval együtt megkapták, 
kéri, tegyék fel kérdéseiket.  

Takács Ferenc képviselő 
Kérdése, hogy az iparűzési adó az 0 Ft?  

Bauernhuber Eszter pénzügyi előadó 
Volt egy vállalkozás, ami megszüntette telephelyét , ennek a vállalkozásnak volt iparűzési 
adó előleg befizetése, amit vissza kellett fizetni, emiatt a tárgyévi bevételt csökkenteni 
kellett.  

Csajka György képviselő 
Mekkora összeget kellett visszafizetni?  

Bauernhuber Eszter pénzügyi előadó 
2 millió Forintot.  

Tóth Gáborné körjegyző 
Elmondja, hogy a háromnegyed éves tájékoztatónál fogjuk tudni az összegeket már 
pontosan, mert szeptember 15. a befizetési határidő. Ki fog derülni, hogy alakul az iparűzési 
adó, de az már biztos, hogy módosítást fog javasolni az előirányzatra.  

Takács Ferenc képviselő 
Véleménye szerint az idei évben a gázköltség várhatóan magasabb lesz, mint amit 
beterveztünk. El kellene gondolkodni egy hosszú távú lehetőségen is.  

Csajka György képviselő 
Meg kell vizsgálni, hogy alkalmas-e a rendszer az energiatakarékos üzemeltetésre. Kérdése 
az, hogy a villamos energiában benne van-e a közvilágítás, illetve véleménye szerint 
energetikusi szemmel meg kellene nézetni a faluházat, mert a 800 ezer forintos gázszámlát 
magasnak tartja, kérjünk erre ajánlatot. Kérdése még, hogy a vagyoni értékű jogok mit 
tartalmaznak továbbá, hogy a Riviérának átadtuk egy összegben a tagdíjat, erre van-e 
szerződés, hogy mikor, milyen összegben fizetünk.  

Bauernhuber Eszter pénzügyi előadó 
A villamos energia költsége, tartalmazza a közvilágítást. A vagyoni értékű jogok a csapadékvíz 
elvezetés tanulmánytervet tartalmazza. A településrendezési terv kifizetése a 3. 
negyedévben lesz aktuális. A Riviéra Egyesülettel szerződés van, hogy egy összegben fizetjük 
a tagdíjat.  

Csajka György képviselő 
Véleménye szerint akkor utána kellene járni, van-e lehetőség a szerződés módosítására, hogy 
ne egy összegben fizessünk. Kérdése még, hogy mit tartalmaz az egyéb üzemeltetési 
szolgáltatás, illetve nem látja a költségvetésben a falunapokat.  

Bauernhuber Eszter pénzügyi előadó 
Az egyéb üzemeltetési szolgáltatásba tartozik az balatonfüredi kistérségi orvosi ügyelet díja, 
a hóeltakarítás díja, a gyepmesteri szolgáltatás, a riasztó-és tűzjelzőrendszer díja. A 
falunapok azért nem szerepel a költségvetésben, mert a féléves beszámoló fordulónapja 
június 30. és a falunap ezután volt.  



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

� Ki ért egyet az Önkormányzat 2011. évi I. félévi beszámolójának elfogadásával?  
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta a következő határozatot:  

83/2011. számú Önkormányzati határozat 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2011. évi I. félévi költségvetési beszámolóját 
20.430 eFt teljesített kiadással és 25.811 teljesített bevétellel 
elfogadja.  

2. napirend: Körjegyzőség I.félévi költségvetési beszámolója 
(Beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
A polgármester elmondja, hogy a beszámolót a képviselők a meghívóval együtt megkapták, 
kéri tegyék fel kérdéseiket.  

Csajka György képviselő 
Kérdése az aktív pénzügyi elszámolásra vonatkozik, hogy ez mit is jelent pontosan, illetve a 
készletbeszerzés kb. 90 %-on teljesült, ez miért van így? 

Bauernhuber Eszter pénzügyi előadó 
Az aktív pénzügyi elszámolás, az a bérek átfutó kiadási számlája, illetve a készletbeszerzést a 
körjegyzőség minden évben év elején egyszeri beszerzés keretében elintézi, így azzal később 
már nem szükséges foglalkozni.  

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

� Ki ért egyet a Körjegyzőség 2011. évi I. félévi beszámolójának elfogadásával?  
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta a következő határozatot:  

84/2011. számú Önkormányzati határozat 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Körjegyzőség 2011.évi I. féléves beszámolóját 13.760 eFt 
teljesített kiadással és 13.700 eFt teljesített bevétellel 
elfogadja. 

A polgármester elmondja, hogy Paloznak Község Önkormányzatától javaslat érkezett a 
Körjegyzőség 2010. évi pénzmaradványának felhasználásra, miszerint lakosságszám 
arányosan vonjon el a két testület 1 millió forintot a körjegyzőségtől, további 1.300.000 Ft 
összeget pedig bérfejlesztésre használhasson fel a körjegyzőség.  

Csajka György képviselő 
Véleménye szerint, amikor a gazdasági szféra azon dolgozik, hogy melyik költségvetési 
rovaton mennyit lehet spórolni, a bérköltség az első között szerepel, így nem tud egyetérteni 
ezzel a javaslattal.  

Pap Huba képviselő 
Ha Paloznakon már megszavazták, hogy kiveszik ezt a pénzt, akkor mi miért ne tennénk?  



Tóth Gáborné körjegyző 
Elmondja, hogy két dologról kell most dönteni, először is, hogy az önkormányzat támogatja-e 
az egymillió forint elvonását a körjegyzőségtől, illetve a másik, hogy a javasolt összeget 
személyi juttatásra használhassa fel a körjegyzőség.  

Csajka György képviselő 
Kérdése az, hogy mekkora az egy havi bérköltség?  

Bauernhuber Eszter pénzügyi előadó 
Nettó 800 eFt, erre jönnek még a járulékok.  

Csajka György képviselő 
Véleménye szerint ez az összeg egy bújtatott 13. havi bér lenne.  

Tóth Gáborné körjegyző 
Ez nem bújtatott 13.havi bér, 3 éve nem volt béremelés a körjegyzőségnél, az elmúlt évi 
adóváltozások miatt egy dolgozót érint a családi kedvezmény, a többi dolgozó ugyanannyit, 
vagy kevesebbet keres, mint az előző évben. Tájékoztatásul elmondja, hogy ez az összeg úgy 
lesz elosztva, hogy a munkáltatónak és a dolgozónak is a legjobb legyen.  

Csajka György képviselő 
Elmondja, hogy abban az esetben tud egyetérteni, amennyiben ez egyszeri kifizetésként 
valósul meg.  

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

� Ki ért egyet azzal, hogy az Önkormányzat a Körjegyzőség pénzmaradványából 1 millió 
Ft-ot elvonjon, 1.300 eFt-ot a személyi juttatásaira fordítsa? 

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

85/2011. számú Önkormányzati határozat 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete költségvetési 
intézménye Lovas-Paloznak Községek Körjegyzősége 2011. évi 
költségvetésének jóváhagyott pénzmaradványából 1 000 000.-
Ft-ot elvon azzal, hogy az elvonást követően megmaradó 
pénzmaradványa terhére 1 300 000.-Ft összeggel a 
Körjegyzőség személyi juttatásainak kiemelt előirányzatát 
megemelje. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a szintén 
intézmény fenntartó Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-
testületét tájékoztassa a költségvetési rendelet módosítása 
céljából. 
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 
Határidő: azonnal 

3. napirend: Előirányzat módosítás 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
A polgármester elmondja, hogy a képviselők az előterjesztést a meghívóval együtt 
megkapták, kéri tegyék fel kérdéseiket.  

Kérdés, hozzászólás nem volt. 
A polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, miszerint  



� Ki ért egyet a 2011. évi önkormányzati költségvetési rendelet módosításával?  

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal ellenszavazat nélkül 
meghozta 

 Az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.22.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról szóló 10/2011. (IX.30.) önkormányzati rendeletét 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

4. napirend: Belső ellenőri jelentés 
(A jelentés a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
Ferenczy Gáborné polgármester elmondja, hogy a jelentést a képviselők a meghívóval együtt 
megkapták. Véleménye szerint nincs miért szégyenkeznünk. 

Tóth Gáborné körjegyző 
Elmondja, hogy három javaslat érkezett a belső ellenőrtől. A beruházásoknál célonként kell 
feltüntetni a költségvetési sorokat, közbeszerzési tervet kell készíteni, még akkor is ha nullás, 
illetve a harmadik, hogy a mérleg alátámasztó tételekre leltárt kell készíteni, az 
adóhátralékok vonatkozásában. Tájékoztatja a testületet arról, hogy a belső ellenőr szerint 
az egyik legjobb az adóhátralékok behajtása a településeinken. 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a belső ellenőri jelentésről szóló 
tájékoztatót tudomásul vette.  

5. napirend: Szakfeladatrend módosítás 
Tóth Gáborné körjegyző elmondja, hogy a körjegyzőség bonyolítja a népszámlálást. Ennek 
lebonyolításához szükséges az államháztartási törvény alapján új szakfeladat felvétele a 
Körjegyzőség által használt szakfeladatok közé. Az erről szóló előterjesztést a képviselők 
kézhez vehették a meghívóval együtt.  

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

86/2011. számú Önkormányzati határozat 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint 
fenntartó az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 
(XII. 19.) Kormányrendeletben foglalt kötelezettségeknek eleget 
téve Lovas-Paloznak Községek Körjegyzősége alapító okiratába 
a 841173-1 Statisztikai tevékenység szakfeladatot az 
alaptevékenységek közé felveszi. 
A Képviselő-testület felhívja a körjegyzőt, hogy a Körjegyzőség 
törzskönyvi nyilvántartásának módosításáról gondoskodjék. 
Felelős: Tóth Gáborné körjegyző 
Határidő:2011. október 30. 

6. napirend: Közbeszerzési terv  
(A tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
A polgármester elmondja, hogy a belső ellenőri jelentésben is szerepel, hogy közbeszerzési 
tervet kell készíteni, abban az esetben is, ha nemleges. A hiányosság pótlása végett javasolja 
elfogadásra a megküldött nemleges közbeszerzési tervet 2011. évre vonatkozóan.   



Kérdés, hozzászólás nem volt. 
A polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, miszerint  

� Ki ért egyet azzal, hogy a 2011. évi nemleges közbeszerzési tervet elfogadjuk?  
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal ellenszavazat nélkül 
meghozta a következő határozatot:  
 87/2011. számú Önkormányzati határozat 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervét elfogadja.  

7.napirend: Vegyes ügyek 

1. Könyvtár ellenőrzése 
(Az ellenőrzési jelentés, valamint az előterjesztés 7) 1. pontja a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
A polgármester elmondja, hogy könyvtári ellenőrzés volt, amiről feljegyzés is készült, amit a 
képviselők a meghívóval együtt megkaptak. Tájékoztatja a testületet, hogy a kistérségi 
normatívából még közel 500 eFt van, Célszerű lenne a könyvtár melletti helyiséggel 
egybenyitni a tereket, s ott kialakítani a számítógépes termet, valamint egy könyvtári 
foglalkozásokra alkalmas helyiséget, így a jelenlegi könyvtárhelyiségben valóban elférne a 
könyvtári funkció. Javasolja, hogy erre ajánlatokat kérjünk be, illetve ha marad még a 
normatívából, akkor a világítást is fejlesztenénk.  

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvtári ellenőrzésről szóló 
tájékoztatót tudomásul vette, a Könyvtárra és a Teleházra javasolt átalakításokkal 
egyetért.   

2. Szendi Péter étkezési csekk ügye 
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a költségvetésbe be volt tervezve a 
teleházvezető és könyvtáros étkezési csekkje egész évre, viszont a Péter még nem kapott, így 
kéri, hogy ezt a támogatást ítélje meg neki is a testület, attól az időponttól kezdve, amikor 
alkalmazásba került.  

Kérdés, hozzászólás nem volt.  
A polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, miszerint 

� Ki ért egyet azzal, hogy Szendi Péter teleházvezető részére étkezési jegyet 
biztosítsunk? 

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

88/2011. számú Önkormányzat határozat 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szendi Péter 
(8229 Paloznak, Rákóczi u. 10.) teleházvezető, könyvtáros 
részére cafeteria juttatást (étkezési csekk) állapít meg 2011. évi 
költségvetése terhére.  
A Képviselő-testület megbízza a körjegyzőt a szükséges 
intézkedések megtételére. 
Felelős: Tóth Gáborné körjegyző 
Határidő: folyamatos 

3. Pintér Kornél beadványa közvilágítással kapcsolatban 
(A beadvány, valamint az előterjesztés 7) 2. pontja a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
A polgármester elmondja, hogy a beadványt a képviselők a meghívóval együtt megkapták. 
Véleménye szerint valóban sötét a Petőfi utca, indokolt a lámpatest biztosítása.  



Kérdés, hozzászólás nem volt.  
A polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, miszerint 

� Ki ért egyet azzal, hogy a Petőfi utcába egy lámpatestet biztosítsunk? 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal ellenszavazat nélkül 
meghozta a következő határozatot: 

89/2011. számú Önkormányzati határozat 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi 
utcába 1 db lámpatestet biztosít 2011. évi költségvetése 
terhére.  
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
szükséges intézkedéseket tegye meg.  
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 
Határidő: 2011. október 31. 

4. Pintér Kornél rendeletalkotási javaslata 
(A beadvány és az előterjesztés 7)3. pontja a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
A polgármester elmondja, hogy javaslat érkezett a közterületeken történő dohányzás 
szabályozására. Kérdése, hogy kívánunk-e foglalkozni az üggyel? Véleménye szerint, 
amennyiben hozunk ilyen korlátozást, nagyon nehéz, illetve majdhogynem lehetetlen 
betartani a rendelkezést, ezáltal nevetségessé válna a testület.  

Pap Huba képviselő 
Véleménye szerint ez jelentéktelen dolog, ezért ne foglalkozzunk az üggyel.  

Egyéb hozzászólás, kérdés nem volt.  
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért abban, hogy nem kíván 
rendeletet alkotni a közterületen történő dohányzás szabályozására.  

5. Pintér Kornél beadványa Templom tér szabályozására 
Tóth Gáborné körjegyző ismerteti a beadványban foglaltakat.  

Csajka György képviselő 
Emlékezete szerint a Fő utcai rekonstrukciós tervben forgalomirányítási terv is készült, amely 
megoldja ezt a problémát. Véleménye szerint ezzel tudunk a beadványban foglalt 
kérelemnek eleget tenni.  

Egyéb javaslat, hozzászólás nem volt. 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az elkészült terv szerint a Fő utcai 
rekonstrukció folyamán oldja meg a Templom téri parkolás problémáját.  

6. Építész hallgatók tábora 
(Az előterjesztés 7) 4. pontja a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
A polgármester elmondja, hogy az előterjesztést a képviselők a meghívóval együtt 
megkapták. Véleménye szerint a főépítésznek ezt a tábor megkezdése előtt kellett volna 
ismertetni a testülettel.  

Csajka György képviselő 
Ezt a tavalyi évben már megbeszéltük. Mi a haszna ennek a tábornak, illetve mi van abban az 
esetben, ha nem fizetjük ki? 



Tóth Gáborné körjegyző 
Az értékvédelmi rendelethez elkészítették az ingatlanok értékeinek felmérését, amit a 
rendezési tervbe bele lehet építeni. Amennyiben úgy dönt a testület, hogy ezt az összeget 
nem viseli, akkor Paloznak kénytelen finanszírozni az egészet.  

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

� Ki ért egyet azzal, hogy az építészhallgatók táborozását ne támogassuk?  
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal ellenszavazat nélkül 
meghozta a következő határozatot: 

90/2011. számú Önkormányzati határozat 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ybl Miklós 
Műszaki Főiskola építész hallgatói számára szervezett tábor 
költségeiből a rá eső rész megtérítését nem vállalja.  

7. Szociális rendelet módosítása 
(A rendelet tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
A körjegyző elmondja, hogy a szeptember 1-jével hatályba lépő új szociális 
törvénymódosításban kibővítették a lakásfenntartási támogatást. Bővül a támogatottak köre, 
az egy fő helyett egy fogyasztási egységre jutó jövedelmet kell számolni, az új törvény törölte 
a családi költségszámítást, viszont kötelező vizsgálni a család tagjainak vagyoni helyzetét. A 
normatív támogatás esetében a jogosultság mértéke az öregségi nyugdíj 250 %-os 
jövedelemhatárhoz van szabályozva, a méltányossági esetben kellene meghatározni a 
jogosultság feltételét, ehhez javasoltuk a 300 %-os jövedelemhatárt.  

Ferenczy Gáborné polgármester 
Amennyiben nincs kérdés, ő javasolná elfogadni a rendeletmódosítást.  

Kérdés, hozzászólás nem volt.  
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal ellenszavazat nélkül 
meghozta   

11/2011. (IX.30.) önkormányzati rendeletét a helyi szociális ellátásokról szóló 
7/2011. (V.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról.  
(Az egységes szerkezetben foglalt rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
NAPIREND U T Á N :  

Napirend utáni bejelentés nem volt.  
 

Egyéb ügy nem volt, a polgármester a nyílt ülést 19 óra 25 perckor bezárta. 
 

 
Kmf. 

 
 

  Ferenczy Gáborné     Tóth Gáborné 
    polgármester  körjegyző 
 
 
 


