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LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
LOVAS 

 

Szám: 282-17/2012. 

JEGYZŐKÖNYV 

KÉSZÜLT:  Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. 
december 12-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 javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívóban megjelöltek szerint. 
Megkérdezi, hogy van-e valakinek további napirendi javaslata? 

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

NAPIREND: 

1) Társulási Megállapodás módosítása  
2) Körjegyzőség Megszüntető Okiratának elfogadása  
3) Megállapodás könyvtárellátási szolgáltatások biztosításáról 
4) Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

elfogadása 
5) Feladat ellátási Megállapodás Önkormányzati Hivatal és az Önkormányzat 

között 
6) Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési koncepciójának 

elfogadása 
7) Vegyes ügyek 
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NAPIREND T Á R G Y A L Á S A :  

1 . napirend: Társulási Megállapodás módosítása 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

Ferenczy Gáborné polgármester elmondja, hogy 2013. január 1. napjától törvényi 
szabályozás következtében megszűnik a Balatonfüredi Többcélú Kistársági Társulás, melynek 
keretében eddig több olyan feladat ellátása történt, amelyeket a kistelepülések egyedül nem 
tudnak ellátni. A Társulásban résztvevő települések polgármesterei kinyilvánították azon 
szándékukat, hogy a Társulást módosított formában, de továbbra is fenn kellene tartani.  A 
módosított Társulási Megállapodást Balatonfüred megküldte hozzánk, amelyez a meghívóval 
együtt e-mailben megküldtünk a képviselők részére. Mivel a Megállapodásban jelölt 
feladatok ellátása kötelező önkormányzatunk számára, és azokat egyedül nem tudjuk ellátni, 
javaslata az, hogy hagyjuk hóvá a módosított társulási megállapodást. 

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint 
� Ki ért egyet a Balatonfüredi Többcélú Társulás módosított Megállapodásának 

jóváhagyásával? 

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

99/2012. számú Önkormányzati határozat: 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulási Tanács által a 
Társulási Megállapodás módosítására tett javaslatot és azzal 
egyetért.  

Lovas Község Önkormányzata a javasolt feladatellátások közül 
az alábbiakban felsoroltakhoz csatlakozik: 

� Szociális ellátások keretében végzett: házi 
segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátása, 
fogyatékosok nappali ellátása 

� Egészségügyi alapellátáshoz csatlakozó Központi ügyelet 
� Belső ellenőrzés 

Az Önkormányzat egyetért és fogadja Alsóörs Község 
Önkormányzatának Társuláshoz történő csatlakozását. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
módosított Társulási Megállapodás aláírására. 
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 
Határidő: 2012. december 14.  

2. napirend: Körjegyzőség Megszüntető Okiratának elfogadása  
(Megszüntető Okirat a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

A polgármester tájékoztatja a Testületet arról, hogy a Körjegyzőséget fenntartó Paloznak 
Önkormányzata is megállapodott Csopak községgel a közös hivatal létrehozásáról, így az 
eddig közösen fenntartott Körjegyzőséget december 31. napjával meg kell szüntetni. Erről 
szól a megszüntető okirat, amelyet s meghívóval együtt megküldtünk. Javaslata az, hogy 
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hagyja jóvá az Önkormányzat a Megszüntető Okiratot annak érdekében, hogy azt a 
törzskönyvi nyilvántartásból történő törlésre be lehessen nyújtani a Magyar 
Államkincstárhoz. 

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint 
� Ki ért egyet Lovas-Paloznak Községek Körjegyzősége Megszüntető Okiratának 

jóváhagyásával? 

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

100/2012. számú Önkormányzati határozat: 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Paloznak 
Község Önkormányzatával közösen fenntartott Lovas-Paloznak 
Községek Körjegyzősége elnevezésű költségvetési intézménye 
Megszüntető Okiratát 2012. december 31, napjával 
jóváhagyja.  

A Megszüntető Okirat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

A Képviselő-testület megbízza a körjegyzőt, hogy a törzskönyvi 
nyilvántartásból történő törlés ügyében a Magyar Államkincstár 
Veszprém Megyei Igazgatóságánál eljárjon.  
Felelős: Tóth Gáborné körjegyző 
Határidő: 2012. december 14. 

3. napirend: Megállapodás könyvtárellátási szolgáltatások biztosításáról 
(Megállapodás tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

Ferenczy Gáborné polgármester elmondja, hogy 2013. évben átalakul a könyvtárak 
finanszírozására vonatkozó rendszer is. A mozgókönyvtári támogatás a jövő évtől a megyei 
Eötvös Károly könyvtáron keresztül jut el hozzánk. Ezért a Megyei Könyvtárral kell szerződést 
kötnünk. A szolgáltatást azonban továbbra is a Balatonfüredi Városi Könyvtár fogja ellátni 
településünk felé. Javaslata az, hogy kössük meg a könyvtári szolgáltatás ellátására vonatkozó 
szerződést az Eötvös Károly Megyei Könyvtárral. 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

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

101/2012. számú Önkormányzati határozat: 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvtári 
feladatok ellátásának biztosítása céljából szerződést köt a 
Veszprém Megyei Eötvös Károly Könyvtárral. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására. 
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 
Határidő: 2012. december 31. 

4. napirend: Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának elfogadása 
(SZMSZ tervezete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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Ferenczy Gáborné polgármester elmondja, hogy az új közös hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának tervezetét a meghívóval együtt megküldtük a képviselők részére.  
Megkérdezi, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, hozzászólása? 

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint 
� Ki az, aki egyetért az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának elfogadásával? 

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

102/2012. számú Önkormányzati határozat: 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsóörsi 
Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatát elfogadja. 

A Képviselő-testület megbízza a körjegyzőt, hogy a határozatról 
az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét a 
határozatról készült jegyzőkönyvi kivonat megküldésével 
tájékoztassa.  
Felelős: Tóth Gáborné körjegyző 
Felelős: 2012. december 15. 

5. napirend: Feladat ellátási Megállapodás Önkormányzati Hivatal és az 
Önkormányzat között 
(Munkamegosztási megállapodás a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

A polgármester elmondja, hogy az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak ellátására 
Munkamegosztási Megállapodás megkötése szükséges a közös önkormányzati hivatallal. Az 
erre vonatkozó megállapodás tervezetet az Alsóörsi hivatal elkészítette és megküldte 
részünkre, amit a képviselők részére továbbítottunk. Megkérdezi, hogy a tervezettel 
kapcsolatban van-e valakinek kérdése? 

A munkamegosztásra vonatkozó megállapodással kapcsolatban kérdés nem volt. A 
polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, miszerint 

� Ki ért egyet az Önkormányzat és az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal közötti 
Munkamegosztási Megállapodás jóváhagyásával? 

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

103/2012. számú Önkormányzati határozat: 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsóörsi 
Közös Önkormányzati Hivatal és Lovas Község Önkormányzata 
közötti Munkamegosztási Megállapodást jóváhagyja. 

A Képviselő-testület megbízza a körjegyzőt, hogy a határozatról 
az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét a 
határozatról készült jegyzőkönyvi kivonat megküldésével 
tájékoztassa.  
Felelős: Tóth Gáborné körjegyző 
Felelős: 2012. december 31. 
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6. napirend: Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési 
koncepciójának elfogadása 
(Koncepció a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

Ferenczy Gáborné polgármester elmondja, hogy a közös önkormányzati hivatallal 
kapcsolatos tárgyalások során abban egyetértettünk, hogy még ebben az évben elkészítjük 
és jóváhagyjuk a hivatal 2013. évi költségvetési koncepcióját. Ennek megfelelően az elkészült 
anyagot mindkét testület megtárgyalja. Elmondja, hogy a megküldött anyagból kitűnik, hogy 
a költségvetési koncepció csak a valóban és szűken vett hivatali költségeket tartalmazza. Ez 
volt az eredeti cél, hogy tisztán lehessen látni a közös hivatal várható költségeit. Ennek 
megfelelően a kiadások között kizárólag a személyi juttatások, azok járulékai, valamint 
minimális dologi kiadás jelenik meg. Mindez összhangban van a közös hivatal létrehozására 
és fenntartására vonatkozó megállapodásunkban foglaltakkal.  

Megkérdezi, hogy a benyújtott költségvetési koncepcióval kapcsolatban van-e valakinek 
kérdése, hozzászólása, javaslata? 

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

� Ki az, aki egyetért az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési 
koncepciójának jóváhagyásával? 

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

104/2012. számú Önkormányzati határozat: 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsóörsi 
Közös Önkormányzati Hivatal Testület 2013. évi költségvetési 
koncepcióját az előterjesztettekkel megegyezően jóváhagyja.  

A Képviselő-testület megbízza a körjegyzőt, hogy a határozatról 
az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét a 
határozatról készült jegyzőkönyvi kivonat megküldésével 
tájékoztassa.  
Felelős: Tóth Gáborné körjegyző 
Felelős: 2012. december 31. 

7. napirend: Vegyes ügyek. 

1. Sószóró beszerzése az Önkormányzat részére.  

Ferenczy Gáborné polgármester elmondja, hogy december közepén számítanunk kell a téli 
időjárás beköszöntére illetve a téli útviszonyokra. Az Önkormányzatnak szüksége lenne egy a 
traktorhoz kapcsolható sószóró berendezésre, amelynek segítségével a település útjainak 
síkosság mentesítését tudnánk végezni. Közútjaink hosszúsága miatt kézzel elvégezni a téli 
síkosság mentesítést, főként akkor, amikor csak egy közfoglalkoztatottat tudunk alkalmazni, 
szinte lehetetlen. A falugondnok beszerzett a Royal Kert Kft-től – akitől a traktort is 
vásároltuk - ajánlatot a traktorhoz kapcsolható szóró berendezésre. Egy ilyen számunkra 
megfelelő szóró berendezés – mely a traktor egyik kiegészítő tartozékainak egyike – bruttó 
149 860.-forint összegbe kerül. Úgy véli, hogy ennek beszerzése időszerű és indokolt, a 
beszerzéshez szükséges fedezet az Önkormányzat rendelkezésére áll. Javasolja, hogy 
szerezzünk be a szóró tartozékot a traktorhoz.  
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Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, vagy más javaslata? 

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

� Ki ért egyet azzal, hogy az Önkormányzat részére a meglévő traktor kiegészítő 
elemeként 1 db sószórót szerezzünk be a Royal Kert Kft.-től bruttó 149 860 forint 
összegben? 

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

104/2012. számú Önkormányzati határozat: 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonát képező traktor kiegészítő elemeként 
1 db sószóró beszerzését határozza el a veszprémi Royal Kert 
Kft-től 149 860 forint bruttó összegben 2012. évi költségvetése 
terhére. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a beszerzés 
lebonyolításával. 
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 
Határidő: 2012. december 31. 

NAPIREND U T Á N :  

A polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek napirend utáni bejelentése? Elmondja 
még, hogy az ülést követően szinte azonnal kezdődik a szokásos meghirdetett 
közmeghallgatás a Faluház nagytermében. 

Napirend utáni bejelentés nem volt, a polgármester az ülést 17 óra 55 perckor bezárta.  

Kmf 

Ferenczy Gáborné        Tóth Gáborné 
  polgármester            körjegyző 

 


