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LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
LOVAS 

 

Szám: 282-3/2012. 

JEGYZŐKÖNYV 

KÉSZÜLT:  Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. 
február 20-án, 18 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.  

ÜLÉS HELYE:  Lovas, Faluház tárgyalóterem 

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

TANÁCSKOZÁSI JOGGAL  
MEGHÍVOTT:  Tóth Gáborné körjegyző  
 Bauernhuber Eszter pénzügyi előadó (az 1. és 2. napirendi 

pontok tárgyalásánál) 

LAKOSSÁG KÖRÉBŐL:            2 fő 

NAPIREND E L Ő T T :  

Ferenczy Gáborné polgármester megállapítja, hogy az 5 fő települési képviselő közül 4 fő van 
jelen, a Képviselő-testület határozatképes. Az ülést megnyitja.  

Tájékoztatja a testületet, hogy az ülésen szót kért a Windtech Kft. képviselője, aki a 
Windtanov háztartási méretű kiserőművet szeretné bemutatni. Javaslata az, hogy napirend 
tárgyalását megelőzően a testület hallgassa meg a Kft. képviselőjét. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetért. 
 
A Windtech Kft. kereskedelmi igazgatója köszönti a jelenlévőket, és megköszöni a 
lehetőséget. Elmondja, hogy rövid ismertetője tárgyát képező három kerekes szélgenerátor a 
szél energiáját hasznosítja és optimalizálja. Ez az energiatermelő beruházás a háztartások és 
vállalkozások költségeit képes csökkenteni. Építési és egyéb engedélyek nélkül felállítható. A 
fűtési rendszerek és a világítási rendszerek területén jelentős megtakarítást lehet elérni. A 
cég komplett koncepciót állít össze, amennyiben erre adatokat és lehetőséget kapnak. 

Csajka György képviselő 
Kérdése az, hogy mennyi ennek a bekerülési költsége? Kérdése a beruházás megtérüléséhez 
kapcsolódik. További kérdése az, hogy mennyi garanciát vállalnak a szerkezetre, illetve a 
tapasztalatok szerint mennyi ideig működik anélkül, hogy költeni kelljen rá? 
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Windtech Kft. képviselője 
A berendezés ára 7 millió 300 e forint. Ez első hallásra bizonyára elég magas összegnek tűnik, 
de vannak különböző innovatív jellegű pályázati források, amelyek ezeket a megújuló 
energiaforrások létrehozását támogatják. A kérdésre válaszolva elmondja, hogy ez a 
szerkezet 35-40 évig működik gyakorlatilag felújítás nélkül. Nem romlik el, mivel olyan 
alkatrész nem nagyon van benn, de ettől függetlenül van rá garancia is. 

Hull Zita alpolgármester 
Kérdése, hogy van, már ahol működik ez a berendezés? Ahol esetleg működés közben meg 
lehet tekinteni. 

Windtech Kft. képviselője 
Igen több hely is van, ahol működtetnek ilyen szélgenerátort. Ilyen pl. Veszprém, 
Szentkirályszabadja, Gyulafirátót vagy Csorna. 

További kérdés nem volt, a polgármester megköszöni a tájékoztatót. A Windtech Kft. 
képviselője megköszöni a lehetőséget és a figyelmet, az üléstermet elhagyja.  

Ferenczy Gáborné polgármester elmondja, hogy az ülés kezdete előtt a Lovasi Nagy Gyula 
Művészeti Alapítvány kuratóriumi elnöke kérte, hogy néhány szóban ismertethesse az 
Alapítvány problémáját. Javaslata az, hogy napirend előtt hallgassa meg a Testület. 

A Képviselő-testület egyetért a polgármester javaslatával. A polgármester megadja a szót a 
Nagy Gyula Művészeti Alapítvány képviselőjének. 

Madarász Lajos a Lovasi Nagy Gyula Művészeti Alapítvány Kuratóriumának elnöke 
Az alapítvány képviseletében megköszöni a lehetőséget. Elmondja, hogy nehéz anyagi 
helyzetbe került a Lovasi Nagy Gyula Művészeti Alapítvány. Nem állnak rendelkezésre azok a 
források, amelyek a galéria működtetéséhez, valamint a tervezett programok 
megvalósításához szükségesek lennének. Helyzetük annyira rossz, hogy már három hónapja 
a Galériánál alkalmazott gondnok bérét sem tudták kifizetni. Elmondja, hogy a fűtésüket is ki 
kellett már kapcsolniuk, mert arra sincs pénzük. Szeretnék az önkormányzat támogatását 
kérni, annál is, inkább mert az Alapítvány eddig is nagyon szép és színvonalas programokat 
valósított meg a településen, hasonló terveik erre az évre is vannak. Ilyen anyagi helyzetben 
azonban nem biztos, hogy sikerül megvalósítani ezeket. 

Csajka György képviselő 
Emlékezete szerint eddig minden esztendőben kapott az Alapítvány támogatást 
önkormányzatunktól. Az idén az elmúlt évekhez hasonló nagyságrendben tudunk 
gondolkodni, ami – ha valóban ekkora a baj – nem biztos, hogy elegendő segítség lesz. A 
többi helyi civil szervezet támogatásával együtt tudunk ebben a kérdésben is állást foglalni. 

Ferenczy Gáborné polgármester 
Elmondja, mivel nem jelezték ezt korábban, így nagyobb összeg nem lett beépítve a 
költségvetésbe. A civil szervezet támogatására fordítható keret terhére tudunk csak 
támogatást biztosítani. Sajnos ezzel a kérdéssel nem tudunk foglalkozni a mai ülésen. A többi 
helyi civil szervezet támogatásával egyidejűleg vissza fogunk térni a kérdésre.  

A polgármester megkérdezi, van-e valakinek az elhangzottakhoz kérdése, további 
hozzászólása. 
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Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 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 Önkormányzatának 2012. évi költségvetése  
2. Vegyes ügyek 
 

NAPIREND T Á R G Y A L Á S A :  
 
1. napirend:    Lovas Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének elfogadása  

(Az előterjesztés, a rendelet tervezet, valamint annak számszaki adatokat 
tartalmazó mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

Ferenczy Gáborné elmondja az első fordulóban történt változásokhoz képest milyen 
módosítások érintették a költségvetést. Időközben véglegesítésre kerültek a központi 
költségvetés által támogatott bérkompenzációk. Kivettük a rendszeres személyi juttatásokon 
belül az egyéb bérrendszer hatály alá tartozó 1 fő fizikai dolgozó bérét, és ennek összegét 
fejlesztési célra – csapadékvíz elvezetés megvalósítására – csoportosítottuk át. 

Tóth Gáborné körjegyző 
Az önkormányzat bevételi oldalát érintően fontos megemlíteni, hogy a Többcélú Kistérségi 
Társulás döntése alapján csökkent a mozgókönyvtári normatíva összege. Az összeg 500 e 
forintról 400 e forintra csökkent. Ezután részletesen ismerteti a költségvetés főszámait. 

Ezt követően a polgármester megkérdezi, hogy az önkormányzati költségvetéssel 
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása, esetleg módosítási javaslata? 

Kérdés, hozzászólás, módosítási javaslat nem volt. 

A polgármester az előterjesztésben, a rendelet tervezetben és annak mellékleteiben foglalt 
adatoknak megfelelően javasolja az önkormányzat 2012. évi összes bevételét - kiadásokkal 
megegyezően - 67.982 e Ft összegben megállapítani. 

Szavazásra teszi fel a kérdést miszerint 
� Ki ért egyet az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadásával? 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta 

4/2012. (III.1) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetéséről  
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

Csajka György képviselő 
Részben a költségvetéshez kapcsolódóan, kérdése az, hogy a csapadékvíz elvezetés 
engedélyezése hogyan áll? 
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Tóth Gáborné körjegyző 
A kérdésre válaszolva elmondja, hogy a terveket készítő Víz- Környezet Kft. ügyvezetőjének 
tájékoztatása szerint a napokban megkezdődnek a geodéziai felmérések. Várhatóan 2012. 
május 15-ig szállítják a terveket. 

Csajka György képviselő 
Mennyi lesz a kötbér? 

Tóth Gáborné körjegyző 
Nem valószínű, hogy lesz kötbér, mert a szerződésben foglalt határidőt tartani fogják. Erről 
tájékoztatta Horváth Ferenc ügyvezető. 

Madarász Lajos a Lovasi Nagy Gyula Művészeti alapítvány kuratóriumi elnöke  
Ismételten elmondja, hogy az alapítvány, ezzel együtt a galéria nagyon nehéz anyagi 
helyzetben van. Most, hogy elfogadott költségvetése van az Önkormányzatnak amennyiben 
lehetséges szeretnének támogatást kérni az önkormányzattól. Már a fűtést is ki kellett 
kapcsolniuk. 

Ferenczy Gáborné polgármester 
A kérelemmel kapcsolatban elmondja, hogy tudomásunk van és megértjük az Alapítvány 
problémáját. Mivel ez előre nem lett jelezve, külön e célra nem építettük be a 
költségvetésbe. Csupán a helyi civil szervezetek támogatására elkülönített összegből tudjuk 
majd támogatni az Alapítványt, várhatóan a tavalyi összeghez hasonló összeggel. 

2. napirend: Vegyes ügyek 

1. Önkormányzati szakfeladat rendjének módosítása 

    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

Ferenczy Gáborné polgármester elmondja, hogy megváltoztak az önkormányzati szakfeladati 
kódok, melyről az előterjesztést a képviselők a meghívóval együtt e-mailben megkapták. 

Tóth Gáborné körjegyző 
Az államháztartási törvény szükségessé tette az önkormányzat szakfeladat rendjének 
előterjesztésben foglaltak szerinti megváltoztatását. Az előterjesztés szerinti szakfeladat 
változásokat a Magyar Államkincstár hivatalból indított eljárás keretében a törzskönyvi 
nyilvántartáson átvezette. Ez alapján szükséges az önkormányzati alapító okiratának 
módosítása is. Fontos megemlíteni, hogy „Az önkormányzatok és társulások általános 
végrehajtó igazgatási tevékenysége” szakfeladatot törölték az önkormányzat szakfeladat 
rendjéből. 

Az előterjesztéshez és az elmondottakhoz kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 
szavazásra teszi fel a kérdést miszerint 

� Ki az, aki egyet ért az önkormányzat szakfeladat rendjének ezzel együtt Alapító 
Okiratának előterjesztés szerinti változtatásával? 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta az alábbi határozatot: 

8/2012. számú Önkormányzati határozat 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat - a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés 
szerinti - módosított Szakfeladat rendjét és a módosított 
Alapító Okiratát jóváhagyja. 
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A Képviselő-testülete felhívja a körjegyzőt, hogy a szakfeladat 
rend változással kapcsolatos szükséges intézkedéseket a 
Magyar Államkincstár felé tegye meg. 
Felelős: Tóth Gáborné körjegyző 
Határidő: 2012. március 16.  

2.Körjegyzőség szakfeladat rendjének változása 

   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

Tóth Gáborné körjegyző elmondja, hogy a jogszabály változás következtében a Körjegyzőség 
esetében is van változás. „Az önkormányzati jogalkotás” a Körjegyzőségből törlésre került 
2012. január 1-től, és átkerül az önkormányzat szakfeladat rendjébe. Az erről szóló 
előterjesztést szintén megküldtük a képviselők részére 

A Körjegyzőség szakfeladat rendjével kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a 
polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint 

� Ki az, aki egyetért a Körjegyzőség szakfeladat rendjének ezzel együtt Alapító 
Okiratának előterjesztés szerinti változásával?  

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta a következő határozatot:  

9/2012. számú Önkormányzati határozat 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Lovas-
Paloznak Községek Körjegyzőségének – a jegyzőkönyv 
mellékletét képező előterjesztés szerinti – módosított 
Szakfeladat rendjét és a módosított Alapító Okiratát jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhívja a körjegyzőt, hogy a szakfeladat 
rend változással kapcsolatos szükséges intézkedéseket a 
Magyar Államkincstár felé tegye meg. 
Felelős: Tóth Gáborné körjegyző 
Határidő: 2012. március 16. 

3.Rendezvény sátor vásárlása 

Hull Zita alpolgármester elmondja, hogy a lovasi rendezvények lebonyolításához új sátorra 
van szükség, mert a régi már nagyon elhasználódott. Mivel most kedvezményes áron lehetne 
vásárolni, javasolja, hogy döntsön a testület sátor megvásárlásáról. 

Csajka György képviselő 
Nem örül ennek a kiadásnak, mert sok pénzt lehet elkölteni apró vásárlásokra.  Véleménye 
szerint nem kellene erre most pénzt költeni, a falunapok még messze vannak. Erre a célra 
nem terveztünk külön összeget a költségvetésbe, így amennyiben szükséges a vásárlás, 
javasolja a falunapokra félretett pénzből a sátor megvételét. 

Ferenczy Gáborné polgármester elmondja, hogy valóban tönkrement a sátor, így szükségünk 
lenne egy újra. Ő már ebben az esztendőben nem fog kölcsönkérni a szomszédos 
településtől, mert ez már nem lehetséges.  Mindenképpen meg kell vásárolnunk a sátrat, 
ezért javaslata az, hogy akkor vegyük, meg amikor kedvezményesen megkapjuk. Megkérdezi, 
hogy van-e valakinek más javaslata vagy további hozzászólása. 
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Hozzászólás, más javaslat nem volt a polgármester megkérdezi, hogy a Képviselő-testület 
egyetért-e azzal, hogy a költségvetésünkben lovasi napokra elkülönített összeg terhére 
megvásároljunk egy darab sátort?   

A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a rendezvények céljára használt sátor 
megvásárlásra kerüljön a költségvetésben a lovasi napokra elkülönített összeg terhére. 

4.Településrendezési Tervvel kapcsolatos felvetés 
Pap Huba képviselő 
Elmondja, hogy a Patkó-tó körüli telekfelosztással kapcsolatban szeretne szólni. Bácsi 
Gáborné lovasi lakos megkereste őt azzal, hogy egy beadott kérelmükre nem kaptak választ. 
Most szembesültek azzal, hogy a Patkó tói területen a kialakítandó telekméret 900 m2-ben 
lett szabályozva, ami számukra kedvezőtlen. Kérdése az, hogy, történt-e mulasztás ezzel 
kapcsolatban bárki részéről? 

Tóth Gáborné körjegyző 
A Településrendezési Terv folyamatát a jogszabályban foglaltaknak megfelelően folytatta le 
az Önkormányzat. A tervezői válaszol kitértek minden beadványra, amelyeket a 
beadványozók megismertek. Különösen igaz ez a Patkó tó körüli területekre, mivel ezzel 
kapcsolatban a lakossági fórumokon kívül, csak számukra külön lakossági fórumot is tartott 
az Önkormányzat ahol a Képviselő-testület és a tervező részéről is megkapták a válaszokat. 
Ezen a fórumon Bácsi Gáborné képviseletében veje vett részt.  

Ferenczy Gáborné polgármester 
A Patkó tói területtel több ízben foglalkoztunk testületi ölésen is. Akkor – és ez azóta sem 
változott – az Ő álláspontja az volt, hogy úgy kell a területet alakítani, hogy minden 
tulajdonosnak kegyen lakótelke. Emlékszik arra, hogy a Csajka képviselő úr számítása szerint 
ez kisebb telkek kialakítása mellett lehetséges lett volna. Most azzal szembesülünk, hogy ez 
nem így van. Álláspontja szerint mindenképpen foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel, és ha 
lehet, akkor változtatni kell ezen. Nézzük meg, hogy valóban úgy van-e ahogyan a panaszos 
mondja, és tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy ez a tulajdonosok kívánsága 
szerint alakuljon.  

Csajka György képviselő 
Emlékezete szerint 800 négyzetméteres telkek esetében lett volna biztosítva az, hogy 
mindenkinek legyen lakótelke. Bár az a mérés egyáltalán nem volt pontos, csak körülbelüli. 
Nézzünk utána ennek a kérdésnek.  

Tóth Gáborné körjegyző   
Felhívja a Képviselő-testület figyelmét arra, hogy a Településrendezési Terv elfogadásra 
került a január 30-i ülésen, és március 2-án hatályba fog lépni. Ezen változtatni már nem 
lehet, de meg kell nézni, hogy mit lehet tenni az ügyben. 

További hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület az ügyben döntést nem hozott, 
állásfoglalása szerint a kérdést meg kell vizsgálni. 

NAPIREND U T Á N :  
Napirend utáni bejelentés nem volt, a polgármester a nyílt ülés 18 óra 30 perckor bezárta. 

 

Kmf 

  Ferenczy Gáborné     Tóth Gáborné  
      polgármester       körjegyző 


