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KÉSZÜLT:  Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. 
december 12-én, 18 órai kezdettel megtartott 
közmeghallgatásról. 

ÜLÉS HELYE:  Lovas, Faluház Kultúrterem 

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

TANÁCSKOZÁSI JOGGAL  
MEGHÍVOTT:  Tóth Gáborné körjegyző  

Dr.Szabó János ezredes Balatonalmádi Rendőrkapitányság 
rendőrkapitánya 

 Stanka Mária őrnagy Balatonalmádi Rendőrkapitányság 

LAKOSSÁG KÖRÉBŐL: 12 fő 

Ferenczy Gáborné polgármester köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket. Külön 
köszönti Dr. Szabó János ezredest a Balatonalmádi Rendőrkapitányság kapitányát, és Stanka 
Mária őrnagyot a Balatonalmádi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának 
munkatársát. Elmondja, hogy a mai közmeghallgatás első felében törvényi 
kötelezettségünknek eleget téve a Rendőrkapitányság képviselőinek közreműködésével 
Közbiztonsági Konzultációs Fórumot tartunk.  

Felkéri Dr. Szabó János ezredest, hogy a Konzultációs Fórum keretében tájékoztassa a 
Képviselő-testületet és a lakosságot. 

Dr. Szabó János ezredes a Balatonalmádi Rendőrkapitányság rendőrkapitánya 
Köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket. Elmondja, hogy évente legalább két 
alkalommal minden településen közbiztonsági konzultációs fórumot kell tartani, előre 
egyeztetett időpontban és erről a lakosságot értesíteni kell. Lovas községben ez az első ilyen 
fórum, amelyet még több fog követni. Tájékoztatja a jelenlévőket a közbiztonsági fórum 
céljáról, jogi alapjáról, beszél a Belügyminiszter úr utasításáról, melyben kötelezően rendelte 
el a Rendőrség számára a fórumok megtartását. Kiemeli, hogy a Lakosság Szubjektív 
Biztonságérzetét javító Programhoz kapcsolódik a Konzultációs Fórum. Gyakorlatilag 
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közvetlen kapcsolatteremtést jelent illetve erre ad alkalmat. Erre szolgál tulajdonképpen a 
Lakosság Szubjektív Biztonságérzetét javító Program is, amikor hetente egyszer nagyobb 
egység ellenőrzi a településeket. Ezt követően tájékoztatást ad Lovas község bűnügyi és 
közbiztonsági helyzetéről. Elmondja, hogy a községben a bűncseleknények száma csökkenő 
tendenciát mutat. Míg 2011. évben 16, addig 2012. év első tizenegy hónapjában 9 
bűncselekmény történt. Az ez évben elkövetett 9 bűncselekményből 3 lopás, 5 betöréses 
lopás, és 1 zsarolás. Az elkövetett bűncselekmények felderítettsége kapcsán elmondja, hogy 
a tavaszi betöréses lopás bűncselekmény elkövetőjét elfogták. Mindet azonos személy 
követte el. Két lopás és a zsarolás elkövetőjét is elfogták, így a bűncselekmények közel 100 
%-át felderítették. Elmondja, hogy ebben az évben változott a szabálysértési törvény. Kiemeli 
a változások közül a tulajdon elleni szabálysértési szabályok változását. Ebben az esetben 
ötvenezer forint az elkövetési értékhatár. Elmondja, hogy az ilyen szabálysértés elkövetése 
milyen szankciókkal jár. Lovas esetében két ilyen szabálysértést említ. Az egyik esetben 
rézpermetezőt tulajdonítottak el. Ebben az esetben 40 000 Ft bírság került kiszabásra. 
Ugyanez a társaság ismételten visszajött a településre, amikor közúti ellenőrzés során az 
igazoltató rendőr minden a közlekedési szabálysértés kategóriájába eső hiányosságért 
büntetést szabott ki, összesen 170 000 Ft összegben. A másik alkalommal pécsi tűzifacsalók 
érkeztek a területre. Esetükben is közúti ellenőrzés során 130 000 Ft bírságot szabtak ki.  Ezt 
követően egyik társaság sem jött vissza a területre. Megköszöni a lakossági bejelentéseket, 
amelyek hozzájárultak a két eset lakóközösséget megnyugtató módon történő rendezéséhez. 
Megköszöni, az Önkormányzat támogatását elmondja, hogy a támogatás összegéből kamerát 
vásároltak, amely jó szolgálatot tesz munkájuk során. A kamerákat a szolgálati gépkocsiban 
helyezik el és a dinamikus ellenőrzések során fogják használni ezeket. Ez azt jelenti, hogy a 
menetközben elkövetett szabálysértéseket rögzítik pl. szabálytalan előzés, záróvonal átlépés 
stb. Ezek mind olyan esetek, amelyek legjobban irritálják a szabályosan közlekedőket. 
Megköszöni, hogy meghallgatták tájékoztatását, kéri, hogy mondják el hozzászólásaikat, 
tapasztalataikat.  

Sárdi Máté falugondnok 
Tapasztalata az, hogy segítőkészen állnak a problémákhoz. Kaszás Zsolt főtörzsőrmester 
körzeti megbízott kérése minden esetben személyesen intézkedett. Amennyiben erre nem 
volt lehetősége akkor tájékoztatta, hogy mi a teendő adott esetben.  

Dienes Károly lovasi lakos 
Már több alkalommal tapasztalta, hogy az Alsóörsről átjáró hajléktalanok bemásznak a 
szelektív hulladékgyűjtő edénybe az üres üvegekért. Ezt balesetveszélyesnek tartja. Jó lenne 
ezekre figyelmi.  

Dr. Szabó János ezredes a Balatonalmádi Rendőrkapitányság rendőrkapitánya 
Elmondja, hogy a kukázás, az üvegek gyűjtése nem ütközik jogszabályba, ez nem 
bűncselekmény, de valóban balesetveszélyes.  A hajléktalanokat ismeri a rendőrség, nem 
követnek el törvénybe ütköző cselekményt. Itt hívja fel a figyelmet arra, hogy a téli időjárási 
körülmények között a rendőrség és a polgárőrség kiemelt feladata a hajléktalanokkal, 
idősekkel, és egyedül élőkkel való fokozott törődés. Ez feladata az önkormányzatnak is, de 
megteheti bármely állampolgár is.  

Ferenczy Gáborné polgármester 
Úgy véli, hogy jogos az óvatosság az idegenekkel szemben, de az alsóörsi hajléktalanokat 
ismeri az Önkormányzat, és törődnek is velük. Rendszeresen figyelemmel kísérik őket.  
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Csajka György képviselő 
A település határát jelző tábla a már beépített belterület határán belül van a Balatoni 
utcában. Kérdése az, hogy a táblát át lehet-e helyezni a valódi belterület határához? 

Dr. Szabó János ezredes a Balatonalmádi Rendőrkapitányság rendőrkapitánya 
A kérdésre válaszolva elmondja, hogy lehetséges a tábla áthelyezése. Az Önkormányzatnak 
kellene kérelemmel fordulni a közút kezelőjéhez. A rendőrség ehhez támogató szakhatósági 
javaslatot tehet, amit meg is tesz, annál is, inkább mert a gyalogosforgalom miatt indokolt a 
sebességkorlátozás.  

További kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester megköszöni a rendőrség 
tájékoztatását, a jelenlévők aktív közreműködését.  

A közmeghallgatás Ferenczy Gáborné polgármester beszámolójával folytatódik az alábbiak 
szerint. 

Ferenczy Gáborné polgármester 
A polgármester beszámolója első felében az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének főbb 
adatait ismerteti. Ismerteti a helyi adó bevételeket, elmondja, hogy az önkormányzat 
legjelentősebb saját bevételi forrását jelentik a helyi adók. Tájékoztatást ad az önkormányzat 
kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásáról, amelyeknek nagy részét más településsel 
társulva látja el önkormányzatunk, pl. általános iskolai oktatási nevelési, óvodai nevelési 
feladatainkat Alsóörs község Önkormányzatával közösen látjuk el. Egészségügyi alapellátási 
feladatainkat vállalkozó házi és fogszakorvossal kötött megállapodás alapján látjuk el. 
Szakorvosi és orvosi ügyelet biztosítása kistérségi társulás keretein belül történi, ugyanígy 
több szociális alapellátási feladat és a belső ellenőrzés is. Beszél a település fejlesztési 
elképzeléseiről, a fejlesztések érdekében elkészíttetett tervekről, a benyújtott pályázatokról. 
Elmondja, hogy a település számára egy jelentős beruházást jelent a településközpont 
rekonstrukciója, ezen belül a Fő utca fejlesztése. Ez már elindult a két új autóbuszváró 
megépítésével, Engedélyes tervünk van a Fő utca Séd pataktól a Balatoni utcain buszváróig 
tartó szakaszának felújítására, ami magába foglalja az aszfalt burkolat felújítását, kiemelt 
szegélyek és burkolt járda megépítését. Ennek keretében kerülhet sor a jelenleg nyitott 
csapadékvíz elvezető árok burkolttá tételére. Ennek terve jelenleg vízjogi létesítési 
engedélyezés alatt van a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőségnél. Beszél a Faluház és annak udvari részének tervezett felújításáról, az e célra 
már megnyert és a benyújtott pályázatról. Terveink, elképzeléseink tehát vannak, igyekszünk 
minél több forrást előteremteni ezek megvalósítására. Beszél még a közigazgatás 
átszervezéséről, ismerteti ennek jogszabályi hátterét. Elmondja, hogy a jogszabályváltozás 
miatt a mi Körjegyzőségünk sem tartható fenn tovább, ezért tárgyalást kezdtünk a környező 
teleülésekkel. Ennek eredményeképpen január 1. napjától Alsóörs községgel fogunk 
fenntartani Közös Önkormányzati Hivatalt. Természetesen arra törekszünk, hogy a lovasi 
lakosok itt helyben tudják majd ezután is intézni ügyeiket. Elmondja még, hogy a 
közmeghallgatás során kötelezően be kell számolni a település környezetvédelmi 
helyzetéről. Lovas községben a csatornahálózat csaknem teljes mértékben kiépítésre került, 
az érintett ingatlanok 98 %-a csatlakoztatva van a hálózatra. A település egészséges ivóvízzel 
ellátott. Ami gondot okoz időnként az a csapadékvíz elvezetése. Már említette, hogy ennek 
megoldására tervet készíttetett az Önkormányzat, jelenleg engedélyezés alatt van. Ahogyan 
az Önkormányzat ereje engedi, szakaszosan fogják ezt megvalósítani. Hulladékszállítás 
megoldott a település kül- és belterületén egyaránt. Az illegális hulladéklerakó rekultiválása 
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megkezdődött, jelenleg még folyamatban van. Ennek befejezése tavaszra várható. A 
település levegőtisztasága jónak mondható, olyan kiugróan nagy szennyező forrás, nincs, 
amely ezt rontaná.  Összességében a település környezetvédelmével különösebb gond nincs, 
de minden lakost és ingatlantulajdonost arra kérünk, hogy fokozottan ügyeljen környezetére. 
Megköszöni a figyelmet, és átadja a szót a jelenlévőknek. Kéri, hogy mondják el 
problémáikat, hozzászólásaikat, javaslataikat.  

Tomcsányi László lovasi lakos 
A közigazgatás átszervezésével kapcsolatban felveti azt, hogy esetleg a tárgyalások 
megkezdése előtt megkérdezhették volna a lakosság véleményét is.  Úgy véli, hogy a 
körjegyzőség jól működött eddig, miért nem együtt Paloznakkal együtt csatlakoztak 
valamelyik településhez. Bár ha Lovas Csopakkal alakított volna közös hivatalt, akkor Ő 
biztosan azonnal elköltözött volna innen, mert Csopak az ország legkorruptabb 
Önkormányzata.  

Csajka Gy9rgy képviselő 
Egyetért azzal, hogy a Körjegyzőség kisebb-nagyobb zökkenőkkel, de jóé működött. 
Mostanra a lakosság elfogadta, mindenki tudta a dolgát, kár hogy most megszűnik. Arra a 
kérdésre, hogy miért nem együtt váltott a két település elmondja, hogy ennek történelmi 
hagyományai vannak. Lovas tartozott már Alsóörshöz, Paloznak pedig Csopakhoz, bár ez 
most egy egészen más rendszer, mint a közös tanácsok voltak. Ennek megfelelően alakult ki 
a települések intézményrendszere is pl. iskola, óvoda, orvosi ellátás stb. melyek a mai napig 
is ebben a formában működnek. Ez egy elég erős kapocs a települések között, és egy elég 
erős érv amellett, hogy miért alakult úgy ahogy. 

Dienes Károly a lakosság köréből 
Környezetvédelemmel kapcsolatban elmondja, hogy véleménye szerint lenne még mit tenni, 
pl. a Rozs Gyula ingatlana melletti mély árokra gondol, ami tele van mindenféle hulladékkal. 
Gondot okoz a településen az is, hogy bármilyen kis szél fúj, azonnal megszűnik a 
közvilágítás. Ezzel a problémával fel kellene venni a kapcsolatot a szolgáltatóval. Nem igaz, 
hogy ezzel nem lehet valamit kezdeni. A Kishegyi utcában a Simon Berniék előtti szakaszon 
balesetveszélyes az árok, valamit kellene kezdeni vele addig ameddig nem, lesz valami 
komolyabb baleset.  

Szabó Miklósné lovasi lakos 
Elmondja, hogy Lovasról Balatonalmádiba való közlekedés katasztrófális, szinte 
megoldhatatlan problémát jelent a szakrendelésre történő átjutás. Nem lehetne erre 
valamiféle megoldást találni? A Malomvölgy utcában féltik a gyerekeket. Abban az utcában 
nincs járda, nincs, ami akadályozza a gyorshajtókat. Néhányan félelmetesen gyorsan 
hajtanak abban az utcában, ami bármikor balesetet okozhat. Valószínűleg a gyorshajtókat 
nem állítja meg, de legalább egy 30 km-es sebességkorlátozó táblát ki kellene tenni a 
Malomvölgy utcába. A Panoráma utca vége már szinte alkalmatlan a közlekedésre. Ezt a 
problémát már több alkalommal felvetette, jó lenne, ha megtörténne ennek javítása. Szintén 
balesetveszélyes a Fú utca Vincéék előtti szakaszán a közlekedés, főként a babakocsival 
közlekedők számára. A kiültetett növények leszűkítik az amúgy is szűk utcát.  

Ferenczy Gáborné polgármester 
A felvetett problémákra válaszolva a következőket mondja el. A Csárda utcai árokban 
felhalmozott hulladékot remélhetőleg az új tulajdonos el fogja szállíttatni. Az ilyen illegálisan 
lerakott szemét nagyon veszélyes, mert ha nem lehet megállapítani, hogy ki az, aki lerakta, 
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akkor a zöldhatóság minden esetben az Önkormányzatot kötelezi a rekultiválásra, ami súlyos 
milliókat jelenthet a falunak. A közvilágítással kapcsolatos problémát legfeljebb jelezhetjük a 
szolgáltató felé, de nem tudunk vele mit kezdeni. Kéri azt, hogy az önkormányzat mellett 
minél többen jelentsék be ezeket az eseteket a szolgáltató felé. Akkor talán komolyabban 
veszik. A Kishegyi utcai vízelvezető árok illetve a közlekedés problémáját a jelenleg 
engedélyezés alatt lévő csapadékvíz elvezetési terv alapján tudjuk majd megoldani. Ezen a 
szakaszon zárt csapadékvíz elvezető kialakítását javasolja a tervező. A Balatonalmádiba 
történő közlekedéssel kapcsolatos probléma valós, amit hosszú ideje érzékelünk mi is. Jobb 
lenne számunkra, ha a szakrendelés is átkerülne Balatonfüredre, amit már évekkel ezelőtt 
kezdeményezett az Önkormányzat. Sajnos az illetékesek nem léptek ebben az ügyben. Ezért 
jobb híján azt tudja javasolni, hogy vegyék igénybe a falugondnoki szolgáltatást az olyan 
esetekben, amikor az más módon nem oldható meg.  A Malomvölgy utcai közlekedéssel 
kapcsolatosan igaza van a bejelentőnek. Ő is tapasztalja némelyek részéről a meggondolatlan 
ész nélküli száguldást. A Képviselő-testület foglalkozni fog ezzel a problémával. Szintén meg 
fogjuk oldani a Panoráma utca kicsatlakozásánál az út javítását amint azt az idő engedi. A Fő 
utca Vincéék előtti szakaszának közlekedési problémáját a hivatallal együtt vizsgálta a 
közútkezelő Magyar Közút Nonprofit Zrt. Az ügyben tartott helyszíni szemle alkalmával 
megállapították, hogy a közlekedési rendszabályozása megfelelő, közlekedésre alkalmas. 30 
km-es sebességkorlátozás és közlekedési tükör van elhelyezve a megfelelő helyre. Az út egyik 
oldalán járda van, amely a gyalogos közlekedésre szolgálna, de sajnos elég régi és rossz. 
Remélhetőleg megoldást hoz majd a Fő utcai beruházás megkezdése. Ez a járdaszakasz is 
része ennek a beruházásunknak.  

A polgármester megkérdezi, hogy további hozzászólása, bejelentése van-e valakinek? 

További hozzászólás, bejelentés nem volt, a polgármester megköszöni a részvételt és az 
aktív közreműködést, a közmeghallgatást 19 óra 10 perckor bezárja.  

kmf 

Ferenczy Gáborné        Tóth Gáborné 

  polgármester            körjegyző 


