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LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
LOVAS 

 

Szám: 282-15/2012. 

JEGYZŐKÖNYV 

KÉSZÜLT:  Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. 
november 12-én, 18 órakor megtartott nyílt üléséről.  

ÜLÉS HELYE:  Lovas, Faluház tárgyalóterem 

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

TANÁCSKOZÁSI JOGGAL  
MEGHÍVOTT:  Tóth Gáborné körjegyző  

Bauernhuber Eszter pénzügyi előadó az 1-3. 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 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: 

� A Leader pályázat támogatásával megvalósításra tervezett Közösségi színtét 
kivitelezésére vonatkozó ajánlatok bekérése megtörtént. Az ajánlatok bontása 
november 8-án rendben megtörtént. A bonyolító Ádám László elkészítette a bontási 
jegyzőkönyvet. Ezek ismertetése és a döntés meghozatala önálló napirend keretében 
a mai ülésen lesz.  

� Az Észak-Balatoni Főépítészi Társulás polgármesterei megbeszélést tartottak a 
társulás további működtetéséről. Az már biztos, hogy január 1. napját követően ezen 
a területen is komoly változások várhatók, illetve új jogszabályok lépnek hatályba. 
Mindezek indokolják a társulás tovább működtetését. A megbeszélésen az 
álláspontok körvonalazódtak, de még további tárgyalásokra lesz szükség.  

� A Lovas Jövőjéért Egyesület rendezésében sikeres Márton napi rendezvény zajlott a 
Faluházban, jó hangulat és sok résztvevő mellett. 
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� A Homokbánya területén lévő felhagyott hulladéklerakó rekultivációja megkezdődött. 
A munka nagy részét még ebben az esztendőben elvégzi a kivitelező. Jövő év tavaszán 
készült el a rekultivált terület végleges egyengetése és a füvesítés. 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester napirend előtti 
tájékoztatóját tudomásul vette. 

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

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

NAPIREND: 

1) Lovas Község Önkormányzata és Lovas-Paloznak Községek Körjegyzősége 
2012. évi költségvetési előirányzat-módosítása  

2) Lovas Község Önkormányzata és Lovas-Paloznak Községek Körjegyzősége 
2012. évi I-III. negyedéves költségvetési tájékoztatója  

3) Lovas Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója  
4) Közösség szintér kivitelezésére beérkezett pályázatok elbírálása  
5) Vegyes ügyek 

NAPIREND T Á R G Y A L Á S A :  

1. napirend: Lovas Község Önkormányzata és Lovas-Paloznak Községek Körjegyzősége 
2012. évi költségvetési előirányzat-módosítása  
(Előterjesztések a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

Ferenczy Gáborné polgármester elmondja, hogy az államháztartási törvényben foglaltak 
szerint mind az önkormányzat mind a körjegyzőség költségvetési előirányzatainak 
folyamatos módosítása szükséges, amennyiben változás következik. A javasolt bevételi és 
kiadási előirányzat módosításokról szóló előterjesztések a meghívóval együtt e-mailben 
megküldésre kerültek a képviselők részére. A javaslatokból kitűnik, hogy a javasolt 
előirányzat módosítások az állami hozzájárulásokhoz. támogatásokhoz kapcsolódnak. Ezeket 
kötelezően át kell vezetnünk a költségvetésen.  Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, 
hozzászólása az előterjesztésekben foglaltakhoz vagy az elmondottakhoz? 

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester elsőként az Önkormányzat előirányzat 
módosítási javaslatát teszi fel szavazásra az alábbiak szerint: 

� Ki ért egyet az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének előterjesztés szerinti 
előirányzat módosításával? 

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

 84/2012. számú Önkormányzati határozat 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetési előirányzat 
előterjesztésben foglalt módosítási javaslatával egyetért, azt 
jóváhagyja. 
Felhívja a Körjegyzőt, hogy az előirányzat módosítás 
költségvetésen történő átvezetéséről gondoskodjék. 
Felelős: Tóth Gáborné körjegyző 
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Határidő: 2012. december 31. 

Ezután a polgármester a Körjegyzőség költségvetésének előirányzat módosítását bocsátja 
szavazásra, miszerint 

� Ki ért egyet a Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének javasolt előirányzat 
módosításával? 

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

 85/2012. számú Önkormányzati határozat 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Körjegyzőség 
2012. évi költségvetési előirányzat előterjesztésben foglalt 
módosítási javaslatával és annak székhely település Paloznak 
Község Önkormányzatának költségvetésébe történő 
beépítésével egyetért. 
Felhívja a Körjegyzőt, hogy az előirányzat módosítás 
költségvetésen történő átvezetéséről gondoskodjék. 
Felelős: Tóth Gáborné körjegyző 
Határidő: 2012. december 31. 

2. napirend: Lovas Község Önkormányzata és Lovas-Paloznak Községek Körjegyzősége 
2012. évi I-III. negyedéves költségvetési tájékoztatója  
(Előterjesztés és számszaki anya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

A polgármester elmondja, hogy az önkormányzat és a körjegyzőség I-III. negyedéves 
gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a meghívóval együtt mindenki megkapta. Úgy véli, hogy 
ebből az anyagból az látszik, hogy az önkormányzat és intézménye felelősen takarékosan 
gazdálkodik. Felkéri a körjegyzőt, hogy ismertesse a költségvetési teljesítési adatokat.  

Tóth Gáborné körjegyző 
Ismerteti a költségvetési tájékoztató főbb adatait. Elmondja, hogy a költségvetésünk 
teljesítési adatai szerint mind a bevételek, mind a kiadások időarányosan alakultak a 
háromnegyed év végéig. A gazdálkodás kiegyensúlyozott, finanszírozási problémák nem 
jelentkeztek, az Önkormányzat megfelelő tartalékkal rendelkezik.  

A polgármester megkérdezi, hogy kérdése, hozzászólása van-e valakinek? Az előterjesztéshez 
kérdés, hozzászólás nem volt. 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az I-III. negyedéves költségvetési 
tájékoztatót tudomásul vette. 

3. napirend: Lovas Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója  
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

A polgármester elmondja, hogy a 2012. évi költségvetési koncepcióról szóló előterjesztést a 
meghívóval együtt e-mailben megküldtük a képviselők részére. Bizonyára mindenkinek 
feltünt, hogy ebben a koncepcióban kevés a konkrét dolog és szám, nagyon sok még a 
bizonytalan tényező. Ezekről folyamatosan szinte naponta kapunk újabb-újabb 
információkat. Az önkormányzatokat jogszabály kötelezi a következő évi költségvetési 
koncepciójának összeállítására, elfogadására. Javaslata az, hogy fogadja el a testület konkrét 
számok nélkül ezt a koncepciót azzal, hogy remélhetőleg a költségvetés készítésekor már 
rendelkezésre állnak majd azok az információk, amelyek ma még nincsenek vagy csak 
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tervezettek. Kéri a képviselőket, hogy tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket, 
tegyenek javaslatot a következő évi koncepciónkhoz. 

Csajka György képviselő 
Kérdése az, hogy miután egyházi fenntartásba került az alsóörsi iskola, amelynek 
fenntartásához mi is hozzájárultunk, most hogyan fog alakulni ez a dolog? A várható állami 
támogatásokról kaptunk egy táblázatos kimutatást, amelyben teljesen más címek és 
összegek szerepelnek, mint az ez évi támogatásaink. Hol találhatók az ideihez hasonló 
jogcímek a 2013. évi tervezetben? 

Bauernhuber Eszter pénzügyi előadó 
Az alsóörsi Önkormányzattal megkötött Megállapodásban foglaltak alapján eddig együtt az 
iskolára és óvodára, valamint a védőnői szolgálatra havonta egyenlő részletekben utaltunk 
összeget Alsóörsnek. Augusztus hónap végéig ennek megfelelően utaltuk át az 
intézményfenntartásra szánt összegeket. A védőnői szolgálatra továbbra is folyamatos utalás 
történik. 

Tóth Gáborné körjegyző 
A baj az, hogy az iskola és az óvoda fenntartására szánt összeg együttesen lett megállapítva 
nem külön-külön intézményenként. Több megoldás lehetséges ezzel kapcsolatban. Mivel 
nem egy óriási összegről van szó, továbbra is átutaljuk még ebben az évben. A másik 
lehetséges variáció, hogy valamiképpen gyereklétszám arányosan megbontjuk ezt az 
összeget iskolára és óvodára, és szeptembertől csak az óvoda támogatását utaljuk át. A 
harmadik, de ez a legkevésbé jó, ha nem utalunk semmit. Javaslata az, hogy ebben az évben 
utaljuk át a teljes e célra szánt összeget. Jövő évről a megváltozott helyzetre tekintettel ezt a 
kérdést újra kell tárgyalni Alsóörs Önkormányzatával. Jövő évi finanszírozással kapcsolatban 
elmondja, hogy a terv szerint a központi költségvetés áttér az önkormányzatok 
feladatfinanszírozására, nagyrészt megszűnik a lakosságszám arányos támogatás. Emiatt 
vannak a 2013. évi tervezetben az új jogcímek pl. utak, temetők, közvilágítás fenntartása stb. 
a régi jogcímeken már nem fog kapni az Önkormányzat állami támogatást. Elmondja, hogy 
ahogyan azt az előterjesztés is hangsúlyozza ezek a számok még korántsem véglegesek, ezek 
még csak egy költségvetési törvényhez kapcsolódó módosító indítványban szerepelnek.  

Csajka György képviselő 
Kéri azt, hogy a konkréttá váló információkról kapjanak majd tájékoztatást. 

A polgármester megkérdezi, hogy további kérdése, hozzászólása van valakinek? 

További kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint 
� Ki ért egyet az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadásával? 

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

86/2012. számú Önkormányzati határozat 
Lovas Község Önkormányzat képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját az 
előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 
Határidő: 2013. évi költségvetés ütemezése szerint 
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4. napirend: Közösség szintér kivitelezésére beérkezett pályázatok elbírálása 
(Árajánlatok bontásáról készült jegyzőkönyv és a beérkezett ajánlatok sorrendjéről 
készült kimutatás a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

Ferenczy Gáborné polgármester elmondja, hogy a kivitelezésre kiírt ajánlati felhívásban 
foglalt határidőre öt érvényes ajánlat érkezett, melyek közül a legalacsonyabb ajánlat egy 
lovasi vállalkozótól Dolgos Sándortól érkezett 3 633 500 forintos összegben. A legmagasabb 
ajánlat összege szintén lovasi vállalkozótól 4 876 070 forint. Mindkét ajánlat nettó összeg, 
mivel a vállalkozók ÁFA körön kívüliek. A következő legalacsonyabb ajánlatunk 5 401 725 
forint. Elmondja még, hogy az Ajánlati felhívás szerint a döntés szempontja a legalacsonyabb 
ajánlati ár. Nem szeretné azt sem, hogy a Képviselő-testületet részrehajlással vádolnák meg 
a helyi vállalkozó irányába. Kéri a Testület döntését, annak érdekében, hogy még ebben az 
évben megkezdődhessen a kivitelezés.  

Pap Huba képviselő 
A Dolgos Sándor végezte a Fő utcai buszvárók kivitelezési munkáit is. Tudomása szerint nem 
volt probléma a kivitelezés során, nagyon szép munkát végeztek. Ha most is az övé a legjobb 
ajánlat, akkor bízzuk meg a munkával. Nem mindegy, hogy mennyit fizetünk ki a munkáért. 
Nekünk az a dolgunk, hogy vigyázzunk a falu pénzére. 

Csajka György képviselő 
Kérdése az, hogy mekkora összeg áll rendelkezésre a pályázaton, mekkora összeget 
nyertünk? Sérelmezi azt, hogy a pályázat benyújtását megelőzően nem látta a műszaki 
tervet, amelyet csapnivalónak, szakszerűtlennek tart. aminek során a tervező még a helyi 
uralkodó szélirányt sem vette figyelembe. Olyan huzatos lesz ez a hely, hogy nem lehet 
használni sem. Nem tudja, hogy ez alapján hogyan lehet a kivitelezést lebonyolítani. 

Tóth Gáborné körjegyző 
A kérdésre válaszolva elmondja, hogy emlékezete szerint 2 950 000 forint támogatást kapott 
az önkormányzat a Leader pályázaton. A megvalósítás 100 %-os intenzitású, ami azt jelenti, 
hogy a nettó összeget fogják finanszírozni a megítélt támogatás összegéig.  

Ferenczy Gáborné polgármester 
Sajnos, mint mindig a pályázat benyújtására most is nagyon rövid határidő volt. A főépítész 
készítette el a szükséges tervet, melyet a pályázat bírálója elfogadott és támogatásra 
érdemesnek ítélt. Ráadásul a pályázható összeg is maximálva volt hárommillió forintban. A 
műszaki ellenőr és a tervező remélhetőleg biztosíték lesz arra, hogy megfelelően elkészüljön 
ez a beruházás. Úgy véli, ha valami nem fog jól működni, akkor majd javítunk rajta.  

Hull Zita alpolgármester 
Véleménye szerint nem olyan rossz ez, Ő is látta a tervet. Ha megvalósul, akkor nagyon jól ki 
lehet majd használni különböző rendezvények tartására. Javaslata az, hogy döntsünk a 
kivitelezőről. 

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

További hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint 
� Ki ért egyet azzal, hogy a Közösségi színtér kivitelezésére a legalacsonyabb ajánlatot 

benyújtó Dolgos Sándor lovasi vállalkozó bruttó 3 633 500 forint összegű ajánlatát 
fogadjuk el, és bízzuk meg a kivitelezéssel? 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta a következő határozatot:  
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87/2012. számú Önkormányzati határozat 
Lovas Község Önkormányzat képviselő-testülete a Lovas Fő u. 9. 
szám (28/1 hrsz.) alatti ingatlanon megvalósítandó Közösségi 
színtér megvalósítására a legalacsonyabb árajánlatot benyújtó 
Dolgos Sándor 8228. Lovas Balatoni u. 29. szám alatt egyéni 
vállalkozó bruttó 3 633 500.- azaz Hárommillió 
Hatszázharmincháromezer Ötszáz forint összegű ajánlatát 
fogadja el.  

A tervezett Közösségi színtér kivitelezésére az Önkormányzat 
Dolgos Sándor vállalkozóval köt szerződést. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a vállalkozási 
szerződés aláírására.  
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 
Határidő: 2012. november 15. a szerződés megkötésére és 
folyamatos 

5. napirend: Vegyes ügyek. 

1. Dr. Kovács Zoltán kormánymegbízott levele.  

Ferenczy Gáborné polgármester ismerteti (felolvassa) Dr. Kovács Zoltán kormánymegbízott 
levelét, melyben köszönetet mond a Képviselő-testületnek a Balatonfüredi Járás 
megszervezésében nyújtott segítségért.  

A Képviselő-testület a kormánymegbízott levelében foglaltakat tudomásul vette. 

2. Mikulás ünnepség megszervezése. 

Hull Zita alpolgármester elmondja. hogy az előző testületi ülésen felvállalta a gyermekek 
Mikulás ünnepségének és a nyugdíjasok karácsonyának szervezését. A hivatal által 
rendelkezésre bocsátott adatok szerint 70 Mikulás csomagra lenne szükség a gyerekek 
részére. Az egyedi készítésű Mikulás zacskót megrendelnénk a helyi vállalkozótól, amelybe 
1 000 Ft/fő ajándékot javasol. Az előző évhez hasonlóan a zacskókba való édességet is egy 
helyi vállalkozónál rendelnénk meg. A gyerekek ünnepségét december 8án tartanánk, a 
műsort már egyeztette a rendezvényszervező Szendi Péterrel, a Mikulás szerepét már vállalta 
egy lovasi lakos. A nyugdíjasok karácsonyi ünnepségét a tavalyihoz hasonlóan javasolja 
megszervezni. Az elmúlt ülés óta újabb nyomdai ajánlatot kértek illetve tovább egyeztettek. 
Ennek eredménye az lett, hogy egy jó minőségű falinaptár, amelyet azok a nyugdíjasok 
kapnának, aki az ünnepségen részt vesznek – 1 400 Ft/db összegbe kerülne. A nyilvántartás 
szerint 103 fő nyugdíjasunk van, akik közül kb. 70 fő jelezte az ünnepségen történő 
részvételét. Javasolja, hogy azok részére is ajándékozzunk naptárt, akik betegségük miatt nem 
tudnak részt venni az ünnepségen. Azok, akik el tudnának jönni, de nem jönnek, ne kapjanak 
ajándék naptárt. Mindezeket figyelembe véve javaslata az, hogy rendeljünk 100 db 
falinaptárt, amelynek költsége 140 000.-Ft. Eddig jutott a szervezésben. El kellene dönteni 
azt, hogy mekkora összeget szánunk összesen az idősek Karácsonyi ünnepségére, a gyerekek 
Mikulás csomagjaira rendelkezésre áll az összeg.  

Ferenczy Gáborné polgármester 
Javaslata az, hogy az elmúlt évhez hasonlóan meleg vacsorával, süteménnyel, borral, üdítővel 
vendégeljük meg az időseinket, apró ajándékként pedig adjuk a lovasi képekkel készülő 
falinaptárt. A jó hangulatról pedig Nádasdy Elemér zenéjével gondoskodnánk. A meleg 
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vacsora marhapörkölt lehetne, amit az eddigiekhez hasonlóan lovasi segítőink készítenének 
el. Ennek költsége számítása szerint maximum ötven-hatvan ezer forint. 

Csajka György képviselő 
Javaslata az, hogy az időseink Karácsonyi ünnepségét ajándék naptárral együtt próbáljuk 
200 000 forintbók kihozni, a gyerekek pedig kapjanak 1000 Ft összegben Mikulás csomagot. 
A kérdés az, hogy az idősek műsorát mikor tartsuk? 

Ferenczy Gáborné polgármester 
A december már az ünnepi készülődés jegyében már mindenkinek elég sűrű, ezért úgy véli, 
hogy nem feltétlenül kellene szombaton vagy vasárnap tartanunk. Javaslata az, hogy 
december 14-én tartsuk az idősek köszöntését. Megkérdezi, hogy van-e valakinek további 
javaslata ezzel kapcsolatban? 

További javaslat nem volt, a polgármester szavazásra tesz fel a kérdést miszerint 
� Ki ért egyet azzal, hogy a lovasi 14 év alatti gyermekek részére 1000.-Ft/fő értékben 

Mikulás csomagot, a 62 év feletti nyugdíjasok részére 200 000Ft összeg erejéig 
vacsorával egybekötött Karácsonyi ünnepséget és lovasi Falinaptárt ajándékozzunk 
természetbeni juttatásként 2012. évi költségvetésünk terhére? 

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

88/2012. számú Önkormányzati határozat 
Lovas Község Önkormányzat képviselő-testülete a lovasi  
- 14 év alatti gyermekek részére 1000.-Ft/fő értékben 

Mikulás csomagot,  
- a 62 év feletti nyugdíjasok részére 200 000Ft összeg erejéig 

vacsorával egybekötött Karácsonyi ünnepséget és lovasi 
Falinaptárt  

ajándékoz természetbeni juttatásként 2012. évi költségvetése 
terhére. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert és az 
alpolgármestert az ünnepségek megszervezésével. 
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 
    Hull Zita alpolgármester 
Határidő: 2012. december 8. és 
       2012. december 14. 

NAPIREND U T Á N :  

Napirend utáni bejelentés nem volt. 

A polgármester a nyílt ülést 19 óra 35 perckor bezárta. 

Kmf 

Ferenczy Gáborné        Tóth Gáborné 
    polgármester           körjegyző 


