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LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
LOVAS 

 

Szám: 282-16/2012. 

JEGYZŐKÖNYV 

KÉSZÜLT:  Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. 
november 27-én, 17 órakor megtartott nyílt üléséről.  

ÜLÉS HELYE:  Lovas, Faluház tárgyalóterem 

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

TANÁCSKOZÁSI JOGGAL  
MEGHÍVOTT:  Tóth Gáborné körjegyző  

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 3 fő, a Képviselő-testület határozatképes. Az ülést 
megnyitja.  

A polgármester tájékoztatja a Testületet arról, hogy a képviselők részére megküldtük a 
meghívót és az akkor rendelkezésre álló anyagot. Ezt követően kaptunk még olyan 
anyagokat, amelyeknek a tárgyalása mindenképpen szükséges és indokolt. Ezeket az 
anyagokat a mai napon megküldtük a képviselők részére. Javasolja, hogy a mai ülésen a 
meghívóban megjelölteken túl a Képviselő-testület tárgyalja még a Közös önkormányzati 
hivatal Alapító Okiratát, a Bursa Hungarica pályázatokat, Ennek megfelelően javaslatot tesz 
az ülés napirendjére a meghívóban megjelöltektől eltérően.  

Megkérdezi. hogy a javasoltakon kívül további napirendi javaslata van-e valakinek? 

További napirendi javaslat nem volt, a Képviselő-testület 3 szavazattal ellenszavazat nélkül 
az ülés napirendjének megállapításától a következő határozatot hozta: 

    89/2012- számú Önkormányzati határozat: 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés 
napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 
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NAPIREND: 
1. Kötelező ellátást biztosító általános iskolák kijelölésének 

véleményezése 
2. Egészségügyi Feladat-ellátási szerződések módosítása. 
3. Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító 

Okiratának elfogadása. 
4. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázatok 

elbírálása. 
5. Vegyes ügyek. 

NAPIREND T Á R G Y A L Á S A :  

1. napirend: Kötelező ellátást biztosító általános iskolák kijelölésének véleményezése 
(Kormányhivatal által megküldött anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Ferenczy Gáborné polgármester elmondja, hogy a Balatonfüredi Járásban a kötelező felvételt 
biztosító Iskolákra vonatkozó - a Veszprém Megyei Kormányhivatal által elkészített és 
megküldött - tervezetet a vonatkozó jogszabály szerint a helyi önkormányzatok véleményezik 
az elfogadást megelőzően. Ennek határideje november 30. napja, ezért, hogy törvényi 
kötelezettségünknek eleget tudjunk tenni a mai ülésen tárgyaljuk a tervezetet. A 
rendelkezésünkre bocsátott anyagot az ülés meghívójával együtt e-mailben megküldtük a 
képviselők részére. Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása ezzel 
kapcsolatban? 

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

� Ki ért egyet a kötelező felvételt biztosító iskolákra vonatkozó tervezetben foglaltakkal? 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta a következő határozatot: 

90/2012. számú Önkormányzati határozat 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal által rendelkezésre bocsátott 
Balatonfüredi járás területén kötelező felvételt biztosító 
iskoláira vonatkozó tervezettel egyetért. 

Egyben megállapítja, hogy Lovas község jegyzőjének 
nyilvántartásában a településen lakóhellyel, ennek hiányában 
tartózkodási hellyel rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű 
általános iskolába járó gyerek nincs.  

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
Képviselő-testület véleményét tartalmazó határozatról szóló 
jegyzőkönyvi kivonat megküldésével tájékoztassa a Veszprém 
Megyei Kormányhivatalt. 
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 
Határidő: 2012. november 30. 

2. napirend: Egészségügyi Feladat-ellátási szerződések módosítása. 
(Háziorvosi és fogorvosi Feladat-ellátási szerződés tervezetek a jegyzőkönyv 
mellékletét képezik.) 
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A polgármester elmondja, hogy az önálló orvosi tevékenység ellátásáról szóló törvény 
módosítása miatt az egészségügyi feladat-ellátási szerződések módosítása vált szükségessé. 
Dr. Bardóczi Miklós háziorvos és Dr. Primász Krisztina fogszakorvos rendelkezésre bocsátotta 
a szerződés tervezetet. amelyeket e-mailben megküldtünk a képviselők részére. Megkérdezi, 
hogy ezekhez illetve az elmondottakhoz van-e valakinek kérdése, hozzászólása, esetleg 
módosító javaslata? 

Kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a 
kérdést miszerint 

� Ki ért egyet Dr. Primász Krisztina fogszakorvossal megkötendő Feladat-ellátási 
szerződés jóváhagyásával? 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta a következő határozatot: 

91/2012. számú Önkormányzati határozat 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település 
fogorvosi feladat ellátására vonatkozó Dr. Primász Krisztina 
fogszakorvossal megkötendő Feladat-ellátási Szerződést 
jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Feladat-
ellátási Szerződés aláírására. 
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 
Határidő: 2012. december 10. 

Ezt követően Ferenczy Gáborné polgármester a háziorvosi Feladat-ellátási szerződését teszi 
fel szavazásra a következők szerint 

� Ki ért egyet a Dr. Bardóczi Miklós és társa Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel háziorvosi 
és gyermekorvosi feladatokra megkötendő Feladat-ellátási szerződés 
jóváhagyásával? 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta a következő határozatot: 

92/2012. számú Önkormányzati határozat 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település 
felnőtt háziorvosi és gyermekorvosi feladatok ellátására 
vonatkozó Dr. Bardóczi Miklós és Társa Egészségügyi 
Szolgáltató Betéti Társasággal megkötendő Feladat-ellátási 
Szerződést jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Feladat-
ellátási Szerződés aláírására. 
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 
Határidő: 2012. december 10. 

3. napirend: Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának elfogadása. 
(Alapító Okirat tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

Ferenczy Gáborné polgármester elmondja, hogy az új hivatal Alapító Okiratának tervezetét 
elkészítette Alsóörs község jegyzője, amelyet, mint társult település Önkormányzata nekünk 
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is el kell fogadni ahhoz, hogy az Államkincstárhoz be lehessen nyújtani törzskönyvi 
nyilvántartásba vétel végett. Átadja a szót a körjegyzőnek. 

Tóth Gáborné körjegyző 
Elmondja, hogy Alsóörs község jegyzőjével a szükséges egyeztetést megtették, folyamatosan 
beszélik meg az aktuális feladatokat. Egyeztették az Alapító Okirat tervezetét is, amely 
megfelel a vonatkozó jogszabályban foglalt követelményeknek. 

A polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása ezzel kapcsolatban? 

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, miszerint 
� Ki ért egyet az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának tervezet 

szerinti jóváhagyásával? 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta a következő határozatot: 

93/2012. számú Önkormányzati határozat 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsóörs 
Község Önkormányzat Képviselő-testületével létrehozandó 
Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát 
jóváhagyja azzal, hogy az 2013. január 1. napján lép hatályba.  

Az Alapító Okirat egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
döntésről Alsóörs Község Polgármesterét tájékoztassa.  
Egyben felkéri Alsóörs Község Polgármesterét, hogy a Magyar 
Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságánál a törzskönyvi 
nyilvántartásba vétellel kapcsolatosan járjon el.  
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 
Határidő: 2012. december 30. 

4. napirend: Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázatok elbírálása. 

A polgármester tájékoztatja a Testületet arról, hogy az Önkormányzat által kiírt Bursa 
Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázatra hat lovasi hallgató nyújtotta be pályázatát. 
Minden egyes pályázat rendben határidőre beérkezett, és megfelel a kiírásban foglaltaknak. 
Mivel adatvédelmi szabályokat is figyelembe kell vennie a Testületnek ezért a pályázatok 
elbírálásáról a nyílt ülést követő zárt ülésen dönt majd a Testület. 

A Képviselő-testület a polgármester tájékoztatását tudomásul vette. 

5. napirend: Vegyes ügyek. 

1. Közmeghallgatás tartása. 

A polgármester elmondja, hogy az önkormányzati törvény a Képviselő-testületek részére 
kötelezően írja elő azt, hogy évente egy alkalommal közmeghallgatást kell tartaniuk. A 
közmeghallgatás kötelező napirendje a település közbiztonsági és a környezetvédelmi 
helyzet értékelése. Ezért javaslata az, hogy a még decemberben megtartandó 
közmeghallgatásra hívjuk meg a Balatonalmádi Rendőrkapitányságot is. mivel ebben az 
évben még nem tartott a Testület közmeghallgatást – és ezt minden évben év végén 
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tartottuk eddig – javasolja, hogy a fenti napirendekkel és a polgármester tájékoztatójával 
december 12-én (szerdán) 18 órai kezdettel tartsuk meg a kötelező közmeghallgatást. 

Megkérdezi, hogy van-e valakinek más javaslata? 

Más javaslat nem volt, Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 szavazattal, 
ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot: 

    94/2012. számú Önkormányzati határozat: 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete törvényben 
foglalt kötelezettségének eleget téve  

2012. december 12-én (szerdán) 18 órai kezdettel 

Közmeghallgatást tart a Faluház nagytermében a kötelezően 
előirt napirendekkel. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
közmeghallgatás időpontjáról a lakosságot a helyben szokásos 
módon tájékoztassa. 
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 
Határidő: 2012. december 12. 

NAPIREND U T Á N :  

Ferenczy Gáborné polgármester elmondja, hogy a nyílt ülést követően a Bursa pályázatok 
elbírálása mellett két szociális ügyben kell döntést hoznia a Testületnek. Megkérdezi, hogy 
van-e valakinek napirend utáni bejelentése? 

Napirend utáni bejelentés nem volt, a polgármester a nyílt ülést 17 óra 45 perckor bezárta. 

Kmf 

 

Ferenczy Gáborné        Tóth Gáborné 
  polgármester            körjegyző 


