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LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
LOVAS 

Szám: 2/6-13/2013.Ált. 

JEGYZŐKÖNYV 

KÉSZÜLT:  Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. 
szeptember 16-án, 18 órakor megtartott nyílt üléséről.  

ÜLÉS HELYE:  Lovas, Faluház (8228. Lovas Fő u. 8.) tárgyalóterem 

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

TANÁCSKOZÁSI JOGGAL  
MEGHÍVOTT:  Báró Béla jegyző megbízásából Tóth Gáborné aljegyző 

Bauernhuber Eszter pénzügyi előadó az 1. és 2. napirend 
tárgyalásánál, 
Kéri Katalin települési főépítész a 4. napirend tárgyalásánál, 
Szendi Péter teleházvezető és rendezvényszervező az 5. 
napirend tárgyalásánál. 

LAKOSSÁG KÖRÉBŐL:           Nem jelent meg senki 

NAPIREND E L Ő T T :  

Ferenczy Gáborné polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy az 5 fő települési képviselő közül jelen van 5 fő, a Képviselő-testület határozatképes. Az ülést 
megnyitja. 

A polgármester a napirend tárgyalását megelőzően az elmúlt ülés óta történt fontosabb 
eseményekről tájékoztatja a Képviselő-testületet az alábbiak szerint: 

� A Képviselő-testület által elfogadott 2013. évi belső ellenőrzési terv alapján a Balatonfüredi 
Többcélú Társulás belső ellenőre augusztus hónapban ellenőrzést végzett az 
önkormányzatnál. Az ellenőrzésről készült jelentést megküldte az önkormányzati hivatalhoz. 
Az ellenőrzés megállapította, hogy az önkormányzat pénzkezelése teljes mértékben megfelel 
a vonatkozó jogszabályokban, valamint z önkormányzati szabályzatokban foglaltaknak. Az 
önkormányzati tulajdonú gépkocsi használattal kapcsolatban megállapítást sem tett, az 
ellenőrzés, mivel ezt is rendben találta. A civil szervezetek támogatásával kapcsolatban 
javaslatot tett a vonatkozó jogszabályokban foglaltak maradéktalan betartására. Az 
Ellenőrzési Jelentés a hivatalban elolvasható. 

� A Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala szintén ellenőrzést tartott 
nálunk, melynek során a Lovasi Gyermekjóléti Szolgálat működtetési feltételeinek 
biztosítását ellenőrizték. Ebben az esetben a felvett jegyzőkönyv tanúsága szerint mindent 
rendben talált az ellenőrzést végző felettes szerv.    

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester tájékoztatóját tudomásul vette.  
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A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívóban megjelöltek szerint. Megkérdezi, 
hogy a képviselők részéről van-e valakinek további napirendi javaslata?  

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

NAPIREND: 

1. Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása (Előirányzat módosítás, 
önként vállalt és kötelezően ellátandó feladatok bontása miatt).  

2. Tájékoztató a 2013. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról. 

3. Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonkezelés gazdálkodás szabályairól szóló rendeletének 
módosítása. 

4. Településrendezési Terv 

5. 2013/14. évi beiskolázási támogatások. 

6. Beszámoló a 2013. évi „Lovasi Napok” lebonyolításáról. 

7 .  Vegyes ügyek.  

Ferenczy Gáborné polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy Rásky Miklós 
Református Lelkipásztor kérelmet nyújtott be Lovas Község Önkormányzatához, hogy óvodáskorú 
gyermekeinek óvodából történő alkalmankénti hazaszállítását engedélyezze, illetve tegye lehetővé. 
Kérelmét azzal indokolta, hogy alsóörsi lakosként nem csupán Alsóörs, hanem Lovas község 
lelkipásztora is, és elfoglaltságuk miatt nem mindig tudják megoldani a gyermekek óvodából történő 
hazavitelét. A kérelmet vegyes ügyek keretében tárgyalná a testület, de mivel kérelmező az ülésen 
jelen van, ezért javaslata az, hogy a napirendek tárgyalása előtt foglalkozzon kérelmével a Testület. 
Megkérdezi, hogy ki az, aki egyetért javaslatával? 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatával egyetért, és a 
napirend tárgyalását megelőzően Rásky Miklós alsóörsi lakos kérelmét tárgyalja az alábbiak 
szerint: 

A polgármester ismerteti Rásky Miklós Református Lelkipásztor alsóörsi lakos kérelmét – melyben 
kéri, hogy gyermekeit a lovasi önkormányzat falugondnoki gépkocsija alkalmanként szállítsa az 
óvodából haza. Kéri a képviselőket, hogy mondják el a kérelemmel kapcsolatos álláspontjukat. 

Takács Ferenc képviselő 
Véleménye szerint – mivel a Falugondnoki Szolgálat az állam által támogatott – alaposan meg kellene 
fontolni a döntésünket. A Szolgálatra vonatkozó dokumentumokban foglaltak alapján emlékezete 
szerint lovasi lakosok vehetik igénybe. Amennyiben más településen lakó veszi igénybe a szolgáltatást 
akkor egy ellenőrzés alkalmával még bajunk is származhat egy rossz döntésből. Mindezek miatt nem 
javasolja, hogy lehetővé tegyük a kérelembe foglaltak teljesítését.  

Csajka György képviselő 
Valaki meg tudná mondani azt, hogy a Falugondnoki Szolgálat szakmai programja hol tartalmazza azt, 
hogy „taxis szolgáltatás”? Emlékezete szerint ilyen szolgáltatást nem nyújt a falugondnok.  

Ferenczy Gáborné polgármester 
A kérdésre válaszolva elmondja, hogy a szakmai program nem tartalmazza ezt a fajta szolgáltatást. 

Pap Huba képviselő 
Kérdése az, hogy Alsóörsön működik-e ilyen szolgáltatás?  

Rásky Miklós kérelmező 
A kérdésre válaszolva elmondja, hogy Alsóörsön nincs ilyen, ezért is fordult a Lovasi 
Önkormányzathoz. Úgy véli, hogy mint alsóörsi lakos, de Lovas község Református Lelkipásztora tett 
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már annyit ezért a településért, hogy a kérelmét benyújthassa, és igénybe vegye ezt a szolgáltatást. 
Annál is inkább mivel – mint ahogyan azt kérelmében is írta – csak alkalmanként vennék igénybe és 
nem állandó jelleggel. Véleménye szerint, mint a falu lelkipásztora ezt joggal várhatná el.  

Ferenczy Gáborné polgármesteraggályát fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy a testület a kérelemnek 
törvényes keretek között helyt adhat-e, ezért felkéri Tóth Gáborné aljegyzőt, hogy a Falugondnoki 
Szolgálat ide vonatkozó rendelkezéseiről adjon tájékoztatást. 

Tóth Gáborné aljegyző 
A Falugondnoki Szolgálat egy a szociális ellátásokról szóló törvény alapján működtetett szociális 
feladatok ellátására létrehozott szolgálat, amelynek megvannak azok az alapdokumentumai, amik 
rögzítik a falugondnok által ellátandó feladatokat. Az Önkormányzat által megalkotott 
alapdokumentumok alapján kapta meg az Önkormányzat a szolgálat működési engedélyét és az 
ehhez csatolt Tanúsítványt. ilyen alapdokumentum a falugondnoki szolgálatról szóló önkormányzati 
rendelet és az ennek mellékletét képező Szakmai Program. Mindkét dokumentumban rögzítésre 
került a szolgálat ellátási területe, ami jelen esetben Lovas község és annak életvitelszerűen itt 
tartózkodó lakói, szolgáltatói és szervezetei. A szolgálat rendelkezik még Gépkocsi használatra 
vonatkozó szabályzattal, amelyben rögzítve lett az is, hogy a falugondnok menetlevél vezetésére 
kötelezett ahol minden alkalommal fel kell tüntetnie a szolgáltatást igénybe vevők nevét is több más 
adat mellett. Ezekben az alapdokumentumokban szigorúan szabályozásra kerültek azok a 
jogszabályokban is rögzített szabályok, amelyek szerint kell működtetni a Falugondnoki Szolgálatot. 
Mivel – mint ahogyan arra Takács képviselő Úr már hivatkozott – a költségvetési törvény alapján 
állami támogatásból tartja fenn az Önkormányzat ezt a szolgálatot, ezért a támogatás felhasználását 
és a szakmai szabályok betartását szigorúan ellenőrzik is. A pénzügyi és szakmai ellenőrzést a Magyar 
Államkincstár, a fenntartói kötelezettségek teljesülését és a szakmai szabályokat a felettes és 
engedélyező Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala végzi. Ezen kívül – mint 
ahogyan a polgármester napirend előtti tájékoztatójában már utalt is erre – a belső ellenőr is 
vizsgálódik a gépkocsi használattal kapcsolatban. Mindezekből kitűnik talán, hogy a Falugondnoki 
Szolgálat meghatározott keretek között szigorú szabályok szerint és meghatározott ellátási területtel 
működik, amely Lovas község közigazgatási területe az itt élő állampolgárokkal, szolgáltatókkal és 
szervezetekkel együtt. A Falugondnoki Szolgálat alapdokumentumai nyilvánosak, azok az 
Önkormányzat honlapján www.lovas.hu alatt olvashatók. 

Takács Ferenc képviselő 
Az elmondottak alapján megerősödött a véleménye, hogy olyan döntést, ami megsértené, a 
szabályokat nem hozhat a Testület.  Véleménye szerint nagyon sok család megoldja a gyermekek 
szállítását, elhelyezését valami módon. Úgy gondolja, hogy ezt ebben az esetben is meg lehet oldani. 

Pap Huba képviselő 
Annál is inkább óvatosan kell kezelnünk ezt a kérdést, mivel nem olyan régen több lovasi család – akik 
a szolgáltatásra jogosultak lettek volna – a gyermekek csopaki iskolába történő szállítására vonatkozó 
kérését kellett elutasítanunk azzal, hogy időben nem lehet megoldani. Egyszerre több helyre nem tud 
menni a falugondnok. Arról nem is beszélve, hogy egy Alsóörs Vadtelepi szülő kérését is el kellett már 
utasítanunk. Ha most helyt adnánk, a kérésnek az nem lenne becsületes dolog. 

Hull Zita alpolgármester 
Ebben a kérdésben egyetért az elhangzottakkal. Nem lenne szerencsés dolog az előzmények és a 
szabályok ismeretében támogatni a kérést.  

Ferenczy Gáborné polgármester 
Úgy véli, hogy az erre vonatkozó szabályozás és az előzmények valóban nem teszik lehetővé azt, hogy 
a kérést támogassuk. 

Rásky Miklós kérelmező 
Rendben van, de akkor Ő név szerinti szavazást kér.  
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Tóth Gáborné aljegyző 
Álláspontja szerint a név szerinti szavazásra ebben az esetben nincs mód. Az Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzata egyértelműen szabályozza azt, hogy mikor milyen ügyben kell és 
lehet név szerinti szavazást elrendelni. Ez az eset nem az.  

Ferenczy Gáborné polgármester 
Mivel a Falugondnoki Szolgálatra vonatkozó szabályozás szerint alsóörsi lakosként nem tartozik az 
ellátotti körbe, ezért egy támogató döntés jogszabálysértő lenne. Véleménye szerint nincs miről 
szavazni ezért nem is teszi fel szavazásra a kérdést. A benyújtott kérelemre hivatalos választ fogunk 
küldeni a kérelmező Lelkipásztor Úr részére.  

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester által elmondottakkal egyetért. 

Rásky Miklós kérelmező ezt követően 18 óra 15 perckor az üléstermet elhagyja.  

NAPIREND T Á R G Y A L Á S A :  

1. napirend: Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása (Előirányzat 
módosítás, önként vállalt és kötelezően ellátandó feladatok bontása miatt).  
(Előterjesztés és rendelet tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

A polgármester elmondja, hogy a 2013. évi költségvetési rendelet módosítására vonatkozó 
előterjesztést, valamint a rendelet tervezetet a képviselők az ülést megelőzően a meghívóval együtt 
elektronikusan kézhez kapták. Az előterjesztés világosan tartalmazza a jogszabályi kötelezettségek 
miatt szükséges előirányzat módosítási javaslatokat. Jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve 
tartalmazza továbbá az önkormányzat által önként vállalt feladatokat, azok eredeti és módosított 
előirányzatával együtt. Megkérdezi, hogy a napirendhez megküldött írásos anyaggal kapcsolatosan 
van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint 
� Ki az, aki egyetért az előterjesztés szerinti 2013. évi költségvetési előirányzat módosításokat 

tartalmazó módosított költségvetési rendelet elfogadásával?   

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta  

az Önkormányzat) 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.20. önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 8/2013. (X.10.) önkormányzati rendeletet. 
(Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

2. napirend: Tájékoztató a 2013. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról. 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

A polgármester elmondja, hogy a 2013.évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló részletes 
előterjesztést a képviselők elektronikusan megkapták. Az előterjesztésből látszik az, hogy mind a 
bevételek mind a kiadások időarányosan teljesültek önkormányzatunknál június 30. napjáig. A 
költségvetés egyensúlyban van, ezzel kapcsolatos problémát nem lehet látni. megkérdezi a 
képviselőktől, hogy az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése? 

Csajka György képviselő 
Kérdése az, hogy az előterjesztés első táblázata szerinti 38,8 %-ra teljesített bevételekből, hogy lett a 
szöveges összegzés szerint 43,09 %-os bevétel teljesülés? 

Bauernhuber Eszter pénzügyi előadó 
A kérdésre válaszolva elmondja, hogy az első táblázat a bevételeknek csak egy részét tartalmazza. Az 
összes bevételt az 1.) Saját bevételek, támogatásértékű bevételek, pénzeszközök alakulása, valamint 
a 2. Állami hozzájárulások és támogatások teszik ki. Az 1. táblázatban jelölt jogcímeken a bevételek 
38,8 %-ra, míg a 2. táblázatban jelöltek 53,3 %-ra teljesültek. Ezek átlaga teszi ki a szöveg szerinti 
43,09 %-os teljesítést. 
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További kérdés nem volt, a polgármester kéri a képviselőket, hogy mondják el hozzászólásaikat, 
tegyék meg javaslataikat. 

Hozzászólás javaslat nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint 
� Ki ért egyet azzal, hogy az Önkormányzat 2013. évi I. félévi teljesítését 25111eFt realizált 

bevétellel, és 23365eFt realizált kiadással elfogadja a Képviselő-testület? 

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

    73/2013.(IX.16.) Önkormányzati határozat: 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítését 

25 111eFt realizált bevétellel, és 
23 365eFt realizált kiadással hagyja jóvá. 

3. napirend: Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonkezelés gazdálkodás szabályairól szóló 
rendeletének módosítása. 
(Előterjesztés és rendelet tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)  

Ferenczy Gáborné polgármester elmondja, hogy a rendeletmódosításra – az Előterjesztésben 
foglaltak szerint – egy az) önkormányzat által 2007. évben meghozott döntés végrehajtása miatt 
kerülne sor. Mostanra úgy tűnik, hogy minden akadály elhárul az akkori döntés elől. Kialakításra 
került a hatályos rendezési terv szerinti állapot, ami megegyezik az akkori elképzeléssel. Amennyiben 
megtörténik az önálló helyrajzi számú 179/1 hrsz. alatti jelenleg „közút” megjelölésű ingatlan 
beépítetlen területté történő átminősítése, valamint forgalomképessé tétele oly módon, hogy az 
Önkormányzat a forgalomképes Vállalkozói vagyonába sorolja be, megtörténhet az ingatlan 
értékesítése az eredeti határozat szerint- Ehhez szükséges a vagyonrendelet módosítása, az 
átminősítés kezdeményezéséről szóló, és az eredeti határozatot pontosító döntés meghozatala 
határozat formájában. Mindezeket tartalmazza a kiküldött Előterjesztés és annak mellékletei. 
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása esetleg más javaslata? 

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester elsőként szavazásra teszi fel a kérdést miszerint 
� Ki ért egyet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonkezelés gazdálkodás szabályairól szóló 

önkormányzati rendelet benyújtott tervezet szerinti módosításával? 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta  

az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonkezelés gazdálkodás szabályairól szóló 
5/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelettel módosított 8/2004. (IX.27.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 9/2013.(X.10.) önkormányzati rendeletet. 
(Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Ezt követően a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint 
� Ki ért egyet azzal, hogy a Rendezési Terv szerinti telekalakítás során kialakult belterületi 

179/1 hrsz. alatti „közút” megjelölésű ingatlan „beépítetlen terület”-té történő átminősítését 
kezdeményezze az Önkormányzat a Balatonfüredi Járási Földhivatalnál?  

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

    74/2013.(IX.16.) Önkormányzati határozat: 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát képező Lovas Belterület 179/1 hrsz. alatti 
„közút” megjelölésű ingatlan „beépítetlen terület”-té történő 
ingatlan nyilvántartási átminősítését kezdeményezi. 
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A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ingatlan 
átminősítésének ügyében a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Balatonfüredi Járási Hivatal Járási Földhivatalánál járjon el.  
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 
Határidő: 2013. szeptember 30. 

Ferenczy Gáborné polgármester elmondja, hogy az eredeti 92/2007 számú határozatot pontosítani 
szükséges mivel az még nem tartalmazta az ingatlan új helyrajzi számát és a pontos terület 
nagyságot. Javaslata az, hogy erről döntsön a testület, az eredetileg meghatározott vételár 
megtartása mellett. Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, esetleg más 
javaslata? 

Kérdés, más javaslat nem volt a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint 
� Ki ért egyet azzal, hogy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Lovas Belterület 

179/1 hrsz. alatti 254 m2 területű „Beépítetlen terület” megjelölésű ingatlant 2000.-Ft/m2, 
mindösszesen 508000.- forint vételárért értékesítsük Tatár Szabolcs - aki a szomszédos 178 
hrsz. alatti ingatlan tulajdonosa – 1114. Budapest Károli Gáspár tér 2. szám alatti lakos 
részére? 

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

    75/2013.(IX.16.) Önkormányzati határozat: 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát képező forgalomképes Üzleti vagyonként 
nyilvántartott Lovas Belterület 179/1 hrsz. alatti 254 m2 területű 
„Beépítetlen terület” megjelölésű ingatlant 2000.-Ft/m2, 
mindösszesen 508000.- forint vételárért értékesíti Tatár Szabolcs 
1114. Budapest Károli Gáspár tér 2. szám alatti lakos részére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Adásvételi 
Szerződés aláírására. 
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 
Határidő: 2013. október 31. 

4. napirend: Településrendezési Terv. 
(Előterjesztés és munkaanyag a jegyzőkönyvhöz csatolva.)  

A polgármester tájékoztatja a testületet arról, hogy elindult a Településrendezési Terv módosítása. A 
tervező által előkészített anyaggal kapcsolatosan egy előzetes egyeztetés volt a hivatalban, ahol az 
Önkormányzatot Kéri Katalin települési főépítész képviselte. A főépítész által elkészített 
előterjesztést és az eddig elkészült munkaanyagokat képviselők részére megküldtük a meghívóval 
együtt. Átadja a szót a települési főépítésznek. 

Kéri Katalin települési főépítész 
Köszönti a Képviselő-testületet. Elmondja, hogy a Településrendezési Terv módosítása a vonatkozó 
jogszabály szerint két külön módosítási folyamatban fog megvalósulni. Vannak olyan részei, 
amelyeket egyszerűsített eljárási rend szerint mehetnek, mint. Pl. az önkormányzati utak 
rendezésének a kérdése, vagy kisebb telekhatár rendezések. Vannak olyan részei is a rendezési 
tervmódosításnak – ezek a beérkezett lakossági kérelmek – amelyeket csak teljes eljárásban lehet 
kezelni. E két eljárásra vonatkozóan a tervezővel egyeztetve pontosításra kerültek az egyes igények, 
kérelmek. Meghatározásra került az, hogy melyik módosítási igényt lehet egyszerűsített, és melyiket 
teljes eljárási rend szerint kezelni. Erről minden képviselő kézhez vehette azt a táblázatot, amelyet a 
tervezővel együtt készítettünk el, és ahol leírásra pontosításra került az adott problémakör is. Az 
egyes kérdésekre, problémákra vonatkozóan a tervező készített illetve adott megoldási javaslatokat, 
amelyek pontosításra kerültek augusztus 27-én a hivatalban illetve a helyszínen. A konkrét 
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döntéseket a Képviselő-testületnek kell meghoznia. Ez még csak előzetes adategyeztetésnek fogható 
fel, a Rendezési Terv e szakaszában az Önkormányzatnak több döntést is meg kell hoznia. Mivel az 
egyszerűsített és a teljes eljárást, egyidejűleg de külön eljárásként indítja a Képviselő-testület, ezért 
minden döntést meg kell hoznia mindegyik eljárásra vonatkozóan. A határozatokból így kettőt kell 
megalkotni. Az előterjesztésben írta ezt a folyamatot. Döntéseket kell hozni a Településrendezési 
Terv módosítás megindításáról, a módosítással érintett konkrét helyrajzi számok megjelölésével 
külön-külön az egyszerűsített és a teljes eljárásra.  Határozni kell arról is, hogy az eljárásban kik azok a 
szervek, szervezetek, akiket partnerként von be az Önkormányzat. Erre készült és megküldésre került 
egy határozati javaslat is.  Ebben felsorolásra kerültek azok az államigazgatási szervek, akiket 
kötelezően be kell vonni az eljárásba, felsorolásra kerültek, mint érintettek a szomszédos települések 
önkormányzatai, a település lakói, és a civil szervezetek. Dönteni kell tehát arról, hogy milyen kört 
von be partnerként az Önkormányzat. Ezt a döntést is külön-külön kell meghozni a két eljárásra 
vonatkozóan. A teljes eljárásba bevont lakossági kérésekről is szükséges döntéseket hozni. Ebben 
segítséget nyújthat a tervezői válaszként kiküldött anyag.  

Tóth Gáborné aljegyző 
A főépítész által elmondottakat kiegészíti azzal, hogy vizsgálnia kell a testületnek azt is, hogy a 
tervezett módosításoknak hatása van-e az Önkormányzat által elfogadott Településfejlesztési 
Koncepcióra, annak módosítása szükséges-e a jelenlegi módosítások kapcsán. 

Csajka György képviselő 
Tanulmányozta a megküldött anyagokat. Kérdése az, hogy a határozati javaslatban a civil szervezetek 
alatt mit kell érteni és mit jelent a mögötte lévő kérdőjel?  

Kéri Katalin települési főépítész 
Válaszában elmondja, hogy a határozati javaslat felsorolja mindazokat a szerveket, amelyekkel az 
eljárás során partnerségi kapcsolatot tart majd az Önkormányzat. A helyi civil szervezetek, vagy azok 
közül bármelyik bevonható az eljárásba. Itt tehát pontosítani kellene, hogy a testület bevonja-e a civil 
szervezeteket vagy sem, vagy akár közülük melyik az a szervezet, amelyiket partnerként bevon.  

Ferenczy Gáborné polgármester 
Véleménye szerint az egyszerűsített eljárásba nem kellene bevonni a helyi civil szervezeteket, mivel 
ez nem olyan meghatározó dolog. A teljes eljárásban történő módosítás sem átfogó, az csak néhány 
magántulajdonú ingatlant érint, ezért nem nagyon látná értelmét a civilek bevonását.  

Hull Zita alpolgármester 
A Lovas Jövőjéért Egyesület elnökeként úgy véli, hogy nem kellene bevonni a civil szervezeteket az 
egyeztetési eljárásba. Az Ő egyesületüknek a tevékenységi köre nem nagyon kapcsolódik a 
településfejlesztéshez, településrendezéshez. Véleménye szerint lovasi lakosként is elmondhatják 
véleményüket.   

Ferenczy Gáborné polgármester megkérdezi, hogy – mielőtt a teljes eljárásban történő rendezési 
tervmódosításra vonatkozó tervezői vélemények részletes tárgyalását megkezdené a testület – van-e 
valakinek további hozzászólása az előterjesztéshez illetve az elhangzottakhoz? 

További hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint 
� Ki ért egyet azzal, hogy a megküldött anyag szerinti ingatlanok esetében az Önkormányzat 

egyszerűsített eljárásban kezdeményezze a településrendezési tervének módosítását? 

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

    76/2013. (IX.16.) Önkormányzati határozat: 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 314/2012. (XI.8.) 
Kormányrendelet 32. §. (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerinti 
egyszerűsített eljárásban kezdeményezi Lovas község 1/2012.(III.1.) 
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önkormányzati határozattal és az 1/2012.(III.1.) önkormányzati 
rendelettel elfogadott Településrendezési Tervének módosítását. 

A módosítás az alábbi földrészleteket érinti: 

 

Lovas község Belterület: 

A módosítással érintett 
földrészletek: 

152 hrsz., 133/5 hrsz., 133/10 hrsz., 
133/9 hrsz., 133/22 hrsz., 130/2 
hrsz.,112 hrsz.,  

Lovas község Külterület: 

A módosítással érintett 
földrészletek: 

752 hrsz., 753/15 hrsz., 621/4 hrsz., 
621/5 hrsz., 621/6 hrsz., 025 hrsz., 
378/4 hrsz., 623/2 hrsz., 364/1 hrsz., 
733/15 hrsz., 733/17 hrsz., 026/6 
hrsz., 619/3 hrsz., 038/13 hrsz., 
623/21 hrsz., 028/13 hrsz., 753/9 
hrsz. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 
Határidő: folyamatos 

Tóth Gáborné aljegyző 
Elmondja, hogy a teljes eljárásban történő módosításra vonatkozóan az Önkormányzathoz beérkezett 
és a tervezőnek továbbított kérelmekkel kapcsolatosan egy kidolgozott anyagot küldött a tervező, 
amelynek képviselők felé továbbítása megtörtént. Az anyag 1-5-ig tartalmazza a kérelmek szerinti 
területeket, amelyekről d9nteni szükséges ahhoz, hogy ténylegesen mely területek kerüljenek be a 
teljes eljárásba.  

Kéri Katalin főépítész 
Elmondja, hogy a tervezői anyagban 1. és 5. területek a Kishegyen találhatóan, amelyekre két 
kérelem érkezett. Kérelmezők azt kérték, hogy a jelen általános mezőgazdasági területbe sorolt 
ingatlanaik – az 1. területen 5 db telek, az 5. jelű területen 4 db, összesen 9 db terület – kerüljenek 
átsorolásra a mezőgazdasági kertes övezetbe. A tervező a vonatkozó jogszabályokat figyelembe véve 
elkészítette a szükséges területszámításokat, amelyet táblázatba foglalt. Ebből látható, hogy a 9 db 
telek, amelyek összes területe 4,9 ha, a Btsz. szabályozását figyelembe véve egyidejűleg nem 
sorolható át a kertes mezőgazdasági övezetbe, mivel ezek összes területe nagyobb, mint amennyit a 
Btsz. szabályai megengednek. Döntenie szükséges tehát a Képviselő-testületnek arról, hogy ilyen 
feltételek mellett tudja-e támogatni az átsorolásra vonatkozó kérelmeket? 

Csajka György képviselő: 
Mivel a Btsz nem teszi lehetővé a teljes terület átsorolását, ezért nem kellene támogatnunk. Esetleg 
meg lehetne vizsgálni azt, hogy a kérelmekben foglalt területek közül melyek azok, amelyek 
átsorolása még lehetséges lenne. 

Takács Ferenc képviselő 
Nem javasolja, hogy az ingatlanok között válogassunk, mivel két kérelmezőről és összefüggő 
területekről van szó. Milyen alapon, hogyan döntenénk el, hogy melyik ingatlan kerüljön átsorolásra 
a kilenc közül. Egy ilyen döntést nem kellene felvállalnunk.   Véleménye szerint nem kellene 
támogatnunk, mivel a jogszabály nem teszi lehetővé. 

Ferenczy Gáborné polgármester 
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Azzal ért egyet, hogy a kérelmekben megjelölt ingatlanokat egyben kezeljük, Ha nem lehetséges 
egyben más övezetbe sorolni ezeket a területeket akkor erről kellene tájékoztatnunk a kérelmezőket. 
Nem javasolja a részbeni átsorolást annál is inkább, mert a kérelmezők családi birtok tulajdonosai, 
testvérek és egy ilyen felemás megoldás még családon belüli feszültséget is okozhatnak. Inkább 
maradjon az eredeti állapot.  Arról nem is beszélve, hogy a kérelemben foglalt területek felett is 
vannak még árutermelő mezőgazdasági területek, amelyek tulajdonosai szintén szeretnék az 
átsorolást. Valahol véget kell vetni ennek. Valahol meg kell húzni az övezeti határt. 

Pap Huba képviselő 
Ő sem javasolja a részbeni átsorolást. Ők kérték átsorolni a kilenc darab telket, ha ennek csak részben 
tennénk, eleget akkor valószínűleg jókora bonyodalmat okoznánk ezzel. Próbálják meg elérni a 
Balatoni törvény módosítását és akkor simán mehet a terület övezeti átsorolása.  

Ferenczy Gáborné megkérdezi, hogy a teljes eljárásban 1, és 5. jelű területekkel kapcsolatban van-e 
valakinek további hozzászólása? 

További hozzászólás nem volt. A polgármester megállapítja, hogy 5 szavazattal: 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Előterjesztésben 1. jelölt 055/8, 055/9, 055/10, 
059/3, 059/5 hrsz., valamint az Előterjesztésben 5. jelölt 058, 059/8, 059/9 és 059/10 hrsz. alatti 
földrészletek Mezőgazdasági árutermelő (Má) övezetből Mezőgazdasági kertes (Mk) övezetbe 
történő átsorolását - mivel annak a Btsz szerinti feltétele nem biztosított – nem támogatja.   

Kéri Katalin települési főépítész 
A következő 2. jelzéssel ellátott terület – amely a benyújtott kérelem szerint a 642/1, 642/2, 651 és 
652 hrsz. alatti ingatlanokra vonatkozik – a Helyi Építési Szabályzat változtatási kérelmét tartalmazza. 
A kérelmező négy ingatlant vásárolt, meg amelyek összes területe 9500 m2. Mivel borászattal 
szeretne foglalkozni, szeretné, ha a jelenlegi HÉSZ szerinti szabályozásnál nagyobb gazdasági épületet 
és földalatti pincét építhetne. Erre a felsőbb szintű szabályozás lehetőséget is ad. Véleménye szerint 
az Előterjesztés szerinti javaslat miszerint az Nk1 jelű övezetben a jelenlegi Max. 100 m2 alapterületű 
építhető gazdasági épület helyett 120 m2 alapterületű épületet lehessen építeni, jól szolgálná a 
Településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott célt. A koncepció és a Btsz. is a nagyobb területű 
birtoktestek kialakulását preferálja, illetve a bortermelést-borturizmust szolgálná. Véleménye szerint 
támogatnia kellene az Önkormányzatnak a kérelmet, mivel ezzel a szabályozással azt érné el, hogy jól 
működő szőlő és bortermelést szolgáló épületek épüljenek nagyobb területen. 

Csajka György képviselő 
Véleménye szerint egyetlen kérelmező miatt ne szabjuk át a Településrendezési Tervet, amit nemrég 
fogadtunk el. Nem támogatja azt, hogy valakinek eszébe jut valami és mi azonnal Rendezési Tervet 
módosítunk miatta. Nem támogatja mivel véleménye szerint a jelenlegi szabályozás szerinti 100 m2 
területű gazdasági épületben is elég szép gazdaságot lehet kialakítani.  

Takács Ferenc képviselő 
 Nem ért egyet az előtte szólóval. Ő támogatja az Előterjesztés szerinti javaslatot, mivel ez a 
szabályozás arra ösztönöz, hogy nagyobb bortokok alakuljanak ki. 

Pap Huba képviselő 
Úgy véli, hogy a 3 %-os beépíthetőség mellett a Max. 130 m2 –es szabályozással nem teszünk rosszat. 
Egyetért azzal, hogy ezzel jobban tudnánk ösztönözni a nagyobb szőlőbirtokok kialakítását.  

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

További hozzászólás nem volt. A polgármester megállapítja, hogy 4 szavazattal, 1 ellenszavazat 
mellett: 
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Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 642/1, 642/2, 651 és 652 hrsz. alatti ingatlan 
tulajdonosának (Carlson Adél) kérelmét támogatva egyetért a Helyi Építési Szabályzat 
Mezőgazdasági kertes Mk1 jelű övezet szabályozásával mely szerint a beépíthető épület 
alapterülete a jelenlegi Max. 100 m2helyett 130 m2-re módosuljon. 

Kéri Katalin települési főépítész 
Az Előterjesztésben 3. jelű területként lett jelölve a belterületi 60 és 61 hrsz. alatti ingatlanok közötti 
övezeti határ módosításának problémája. A tervező megoldást ajánl, mégpedig úgy, hogy az 
egyszerűsített eljárásban már szereplő 112 hrsz. alatti ingatlanon – ami az Önkormányzat tulajdonát 
képezi – kialakítaná a szükséges kb. 248 m2nagyságú zöldterület. Javaslata az, hogy a Testület a 
tervező által javasolt megoldást válassza, illetve támogassa azt.  

Ferenczy Gáborné polgármester 
Elmondja, hogy az ezzel kapcsolatos tárgyalásban és döntéshozatalban nem kíván részt venni, mivel 
az egyik érintett ingatlan családjának tulajdonában van.  

A Képviselő-testület a polgármester érintettségére vonatkozó bejelentését tudomásul vette 

Csajka György képviselő 
A tervező által javasolt megoldás ellen nincs kifogása, bár nem tudja, hogy miért jó az nekünk, ha az 
önkormányzati tulajdonba maradó Különleges sportterület (Ksp) vagyis a játszótér beépíthető lesz.  

Tóth Gáborné aljegyző 
Véleménye szerint az Önkormányzat azzal, hogy a sportterület beépíthető lesz egy lehetőséget kap, 
amivel a későbbiek során adott esetben élhet is. Pl. vizesblokkot építhet ide.  

Takács Ferenc képviselő 
Meglátása szerint támogatható a javasolt megoldás. Ki tudja, mit hoz a jövő, kehet, hogy egyszer 
valamit építenének oda és akkor meglesz a lehetőség erre. 

Pap Huba képviselő 
Az a véleménye, hogy ez egy jó megoldás. A javasolt zöldterület kialakításával pedig végre rend 
lehetne a Malomvölgy utca végén lévő 112 hrsz. alatti területen, ami bizony most eléggé elhanyagolt 
senki földje.  

Hull Zita alpolgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek további hozzászólása? 

További hozzászólás nem volt, az Alpolgármester megállapítja, hogy 4 szavazattal 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Előterjesztésben 3. területként jelölt belterületi 
60 és 61 hrsz. alatti ingatlanok közötti övezeti határmódosításra vonatkozó javaslatot támogatja. 

Kéri Katalin települési főépítész 
A 4. terület a Felsőörs közigazgatási területéből Lovas közigazgatási területéhez csatolt 901., 902., és 
803 hrsz. alatti jelenleg mezőgazdasági ingatlanok belterületbe vonására illetve beépítésre szánt 
területbe való átsorolására vonatkozik. A tervező elkészítette a szükséges területszámításokat, 
amelyek azt mutatják, hogy a Képviselő-testület döntésétől függően van lehetőség a benyújtott 
kérelmekben foglaltak végrehajtására. A Btsz. szabályai szerint ugyanakkor ezeken a területeken 
belül ki kell alakítani a szükséges zöldterületet. Támogathatónak gondolja a kérelmet annál is inkább 
mivel az egyik területen egy lovasi kisgyermekes család építené családi házát. 

Tóth Gáborné aljegyző 
Felhívja a Képviselő-testölet figyelmét arra, hogy a belterületbe vonásra a három ingatlan közül, csak 
egyetlen ingatlan tulajdonosa nyújtott be kérelmet. A tervezett zöldterület biztosításának 
kötelezettségével – amennyiben ezt támogatja az Önkormányzat – mind a tulajdonosok, mind az 
önkormányzat részére kötelezettségeket keletkeztet. Pl. kártérítési kötelezettség az 
önkormányzatnak, terület leadási kötelezettség, ill. a már kiépített közműcsatlakozások áthelyezése a 
tulajdonosok részérőre. Ezekről ma még azoknak az ingatlantulajdonosoknak, akik nem nyújtottak be 
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kérelmet nincs tudomásuk. A belterületbe vonással járó ilyen és ehhez hasonló kötelezettségeket 
figyelembe kellene vennie a testületnek döntése meghozatalakor.  

Csajka Gy9rgy képviselő 
Akkor kellene támogatnunk a belterületbe vonást, ha minden érintett ingatlantulajdonos 
egyöntetűen kéri azt az ezzel járó kötelezettségek tudomásulvétele mellett. Csak akkor vegyük be a 
rendezési tervmódosításba, ha erről minden érintett nyilatkozott.  Akaratuk ellenére nem kellene ezt 
a területet belterületbe vonni.  

Kéri Katalin települési főépítész 
Nem nagyon tudja elképzelni, hogy ez valakinek gondot okozna, hisz amint belterületbe kerül, az 
ingatlana a többszörösét fogja érni. 

 

Tóth Gáborné aljegyző 
Ez igaz is lehet, kérdés az, hogy a tulajdonosnak mi a szándéka az ingatlanával. Ha a közeljövőben 
értékesíteni szeretné, akkor igaz az, amit a főépítész asszony mond. Ha csaj művelni szeretné és 
pihenésre használja, akkor nem biztos, mivel ennek feltételei jelenleg is megvannak.  

Takács Ferenc képviselő 
Még az is elképzelhető, hogy a kérelmező is visszalép, ha tudomást szerez a belterületbe vonás 
feltételeiről. Ahol a zöldterület lenne kialakítva kordonos művelésű szőlő van, amiről le kellene 
mondaniuk. Nem kis területről van szó. 

Pap Huba képviselő 
Egyetért azzal, hogy csak abban az esetben támogassuk a kérelmet, ha minden tulajdonos 
nyilatkozott erről.  

Ferenczy Gáborné polgármester 
Ha jól értette, akkor mindenki azzal ért egyet, hogy abban az esetben támogatja a Testület a 
belterületbe vonást, ha azt mind a három érintett tulajdonos kéri miután ennek feltételeiről 
tájékoztatást kapott. Megkérdezi további hozzászólása van-e valakinek?   

További hozzászólás nem volt, a polgármester a következő kérdést teszi fel szavazásra 
� Ki ért egyet azzal, hogy a megküldött anyag szerinti ingatlanok közül a 2. és 3. területet érintő 

ingatlanok esetében az Önkormányzat teljes eljárásban kezdeményezze a településrendezési 
tervének módosítását? 

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

    77/2013. (IX.16.) Önkormányzati határozat: 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 314/2012. (XI.8.) 
Kormányrendelet 32. §. (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerinti 
teljes eljárásban kezdeményezi Lovas község 1/2012.(III.1.) 
önkormányzati határozattal és az 1/2012.(III.1.) önkormányzati 
rendelettel elfogadott Településrendezési Tervének módosítását. 

A teljes eljárás szerinti módosítás érinti a Lovas Belterület 60 és 61 
hrsz. alatti, valamint a Lovas Külterület 642/1, 642/2, 651 és 652 
hrsz. alatti földrészleteket. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 
Határidő: folyamatos 
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Kéri Katalin települési főépítész 
Tájékoztatja a Testületet arról, hogy a vonatkozó jogszabály szerint lehetősége van arra az 
Önkormányzatnak, hogy az egyszerűsített eljárás esetében a közszemlére tétel időtartamát 15 
napban határozza meg. Az eljárás meggyorsítása érdekében javasolja ezt határozatban rögzíteni.  

Ferenczy Gáborné polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint 
� Ki az, aki egyetért az egyszerűsített eljárásra vonatkozó határozati javaslat elfogadásával, 

azzal a módosítással, hogy a civil szervezetek ne kerüljenek be a partnerek közé, a 
közszemlére tétel 15 napos határidőben történő megjelölése mellett? 

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

   78/2013.(IX.16.) Önkormányzati határozat: 
Lovas Község Önkormányzatának Képviselő testülete a település 
Rendezési Tervének egyszerűsített eljárásban történő módosításával 
kapcsolatosan az alábbiak szerinti döntést hozza: 

Lovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 314/2012. (XI. 
8.) Kormányrendeletben foglaltak szerint a partnerségi egyeztetési 
listát az alábbiakban határozza meg: 

1. Állami Főépítész 
2. Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
3. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága 
4. Nemzeti Környezetügyi Intézet 
5. Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási 

Hivatala 
6. Országos Vízügyi Főigazgatóság 
7. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
8. Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási 

Szerve 
9. Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 
10. Balatonfüredi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi 

Hivatala 
11. Megyei Kormányhivatal Földhivatala 
12. Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 
13. Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatósága 
14. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Bányakapitánysága 
15. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője 
16. Felsőörs Község Önkormányzata 
17. Paloznak Község Önkormányzata 
18. Alsóörs Község Önkormányzata 
19. Lovasi üdülőtulajdonosok  
20. Lovas község lakossága 
21. Veszprém Megyei főépítész 
22. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósági Hivatal 

Az eljárásban résztvevő partnerek: tájékoztatása papíralapon, levélben 
történik, a bírálati anyag CD-n illetve kivételes esetben papíralapon 
kerülne kiküldésre.  
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A lakosság a véleményezési szakaszba kerül bevonásra. Személyes 
tájékoztatásuk – lakossági fórum - alkalmával történik, annak 
menetéről jegyzőkönyv készül. A véleményezendő anyag 
kifüggesztésre kerül az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Lovasi 
Kirendeltségén, valamint felkerül a település honlapjára a 
véleményezési szakaszban (15 nap). Ez alatt írásban lehet észrevételt 
tenni a polgármesternek címezve. A lakossági észrevételekre a választ 
az érintettek összehívásával – nyílt egyeztetés alkalmával - adja meg a 
polgármester. A tárgyalásról jegyzőkönyv készül. 

A partnerségi egyeztetés folyamatában beérkezett javaslatok, 
vélemények dokumentálása a rendezési tervhez rendelt önálló 
iktatószám alatt történik.  

Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolása papíralapon 
történik, azt ismertetni kell a véleményt adóval, ill. tájékoztatni kell a 
Képviselő-testületet. Nyilvántartása iktatással történik.  

Az elfogadott településfejlesztési koncepciót, és településrendezési 
eszközöket az önkormányzati hivatal épületében ki kell helyezni, 
valamint a település honlapjára fel kell tenni. 
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 
    Kéri Katalin települési főépítész 
Határidő: 2013. szeptember 30. és folyamatos 

Ezt követően a polgármester ismételten szavazásra teszi fel a kérdést a teljes eljárásra vonatkozóan 
azzal, hogy a partnerségi egyeztetési listába ez esetben se kerüljenek be a civil szervezetek, a 
közszemlére tétel 30 napos időtartama mellett. 

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

   79/2013.(IX.16.) Önkormányzati határozat: 
Lovas Község Önkormányzatának Képviselő testülete a település 
Rendezési Tervének teljes eljárásban történő módosításával 
kapcsolatosan az alábbiak szerinti döntést hozza: 

Lovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 314/2012. (XI. 
8.) Kormányrendeletben foglaltak szerint a partnerségi egyeztetési 
listát az alábbiakban határozza meg: 

1. Állami Főépítész 
2. Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
3. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága 
4. Nemzeti Környezetügyi Intézet 
5. Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási 

Hivatala 
6. Országos Vízügyi Főigazgatóság 
7. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
8. Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási 

Szerve 
9. Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 
10. Balatonfüredi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi 

Hivatala 
11. Megyei Kormányhivatal Földhivatala 
12. Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 
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13. Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi 
Igazgatósága 

14. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Bányakapitánysága 
15. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője 
16. Felsőörs Község Önkormányzata 
17. Paloznak Község Önkormányzata 
18. Alsóörs Község Önkormányzata 
19. Lovasi üdülőtulajdonosok  
20. Lovas község lakossága 
21. Veszprém Megyei főépítész 
22. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósági Hivatal 

Az eljárásban résztvevő partnerek: tájékoztatása papíralapon, 
levélben történik, a bírálati anyag CD-n illetve kivételes esetben 
papíralapon kerülne kiküldésre.  

A lakosság a véleményezési szakaszba kerül bevonásra. Személyes 
tájékoztatásuk – lakossági fórum - alkalmával történik, annak 
menetéről jegyzőkönyv készül. A véleményezendő anyag 
kifüggesztésre kerül az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Lovasi 
Kirendeltségén, valamint felkerül a település honlapjára a 
véleményezési szakaszban (30 nap). Ez alatt írásban lehet észrevételt 
tenni a polgármesternek címezve. A lakossági észrevételekre a választ 
az érintettek összehívásával – nyílt egyeztetés alkalmával - adja meg a 
polgármester. A tárgyalásról jegyzőkönyv készül. 

A partnerségi egyeztetés folyamatában beérkezett javaslatok, 
vélemények dokumentálása a rendezési tervhez rendelt önálló 
iktatószám alatt történik.  

Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolása papíralapon 
történik, azt ismertetni kell a véleményt adóval, ill. tájékoztatni kell a 
Képviselő-testületet. Nyilvántartása iktatással történik.  

Az elfogadott településfejlesztési koncepciót, és településrendezési 
eszközöket az önkormányzati hivatal épületében ki kell helyezni, 
valamint a település honlapjára fel kell tenni. 
 
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 
    Kéri Katalin települési főépítész 
Határidő: 2013. szeptember 30. és folyamatos 

A polgármester elmondja, hogy utolsóként kell még egy határozatot meghoznia a Képviselő-
testületnek, ami arról szól, hogy a tervezett módosítások összhangban vannak a Településfejlesztési 
Koncepcióban meghatározottakkal, így annak módosítása nem szükséges. Ez valóban így van, de erről 
döntést kell hozni.  

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

   80/2013.(IX.16.) Önkormányzati határozat: 
Lovas Község Önkormányzatának Képviselő testülete megállapítja, 
hogy a 76/2013.(IX.16.) és 77/2013.(IX.16.) Önkormányzati 
határozatokban meghatározott módosítások Lovas Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2009. számú határozatával 
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elfogadott Településfejlesztési Koncepciójának célkitűzései közé 
illeszkednek.  
Az Önkormányzat megállapítja továbbá, hogy a jelenleg hatályos 
Településfejlesztési Koncepció felülvizsgálata, módosítása nem 
szükséges  

5. napirend: 2013/14. évi beiskolázási támogatások. 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

A polgármester elmondja, hogy az előterjesztést a képviselők elektronikus formában megkapták. 
Mint ahogyan azt az előterjesztés is tartalmazza ebben a tanévben sok és alapvető változás volt a 
tanév indításával, és a tankönyv ellátással kapcsolatban is. Mindezek miatt a maga részéről ebben az 
évben nem javasolja, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan minden tanuló részére egyenlő mértékű 
beiskolázási támogatásról döntsön a Testület. Aki nem tudja iskolába indítani a gyermekét anyagi 
okok miatt, annak van lehetősége egyéni kérelem benyújtására.  

Takács Ferenc képviselő 
Egyetért a polgármesterrel. A tapasztalatok azt mutatják, hogy csak néhány ember örült ennek a 
segítségnek. A többség nincs rászorulva ezért nem is értékelte ezt. 

Csajka György képviselő 
Egyetért a javaslattal, úgy véli, hogy lesz hova átcsoportosítani az így felszabaduló pénzösszeget.  

Hull Zita alpolgármester 
Véleménye szerint azoknak a családoknak, akik erre a segítségre nincsenek rászorulva, nem jelentett 
semmit. Aki pedig nehéz helyzetbe van – bár ilyenről nem nagyon hallunk – az kérhet segítséget. 
Egyetért azzal, hogy ne legyen mindenki számára egyenlő összegű beiskolázási támogatás. 

További hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint 
� Ki az, aki egyetért azzal, hogy a 2013/2014. tanévben az elmúlt évek gyakorlatához hasonló 

minden tanuló számára egyenlő mértékű beiskolázási támogatást ne állapítson meg az 
Önkormányzat? 

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

    81/2013.(IX.16.) Önkormányzati határozat: 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013/2014. 
tanévkezdésre az elmúlt évek gyakorlatához hasonló minden tanuló 
számára egyenlő mértékű beiskolázási támogatást nem állapít meg. 

6. napirend: Beszámoló a 2013. évi „Lovasi Napok” lebonyolításáról. 
(Beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

A polgármester megkérdezi a napirend tárgyalásánál jelen lévő teleházvezető-rendezvényszervezőt, 
hogy beszámolóját kívánja-e kiegészíteni? 

Szendi Péter rendezvényszervező 
Beszámolója kiegészítéseképpen elmondja, hogy a Lovasi Napok pénzügyi mérlegéhez tartozik még 
az, hogy az árusok által fizetett helypénzből 44 000 Ft, míg a Lovas Jövőjéért Egyesülettől 60 000 Ft 
támogatás érkezett. A rendezvény ez évi tapasztalatai azt mutatják, hogy több önkéntes segítőre 
lenne szükség a rendezvény teljes zökkenőmentes lebonyolításához.  

Ferenczy Gáborné polgármester megkérdezi, hogy a beszámolóval és az elmondottakkal 
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint 
� Ki az, aki egyetért a 2013. évi „Lovasi Napok” lebonyolításáról szóló beszámoló 

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

    82/2013.(IX.16.) Önkormányzati határozat: 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi „Lovasi 
Napok” lebonyolításáról szóló beszámolót elfogadja.  

7. napirend: Vegyes ügyek. 

7.1. Savanyúkút vízelvezetésének ügye. 
(Előterjesztés és fényképfelvételek valamint a kivitelezői Árajánlat a jegyzőkönyvhöz 
csatolva.) 

A polgármester elmondja, hogy a Savanyúkút körül kialakult állapotról készült előterjesztést annak 
mellékleteivel együtt a képviselők részére megküldtük. A probléma megoldására kértünk be 
árajánlatot, amelyet mellékeltünk. Véleménye szerint a kút körül felgyülemlett vizet mielőbb el 
kellene vezetni annak érdekében, hogy nagyobb baj ne történjen.  

Csajka György képviselő 
Véleménye szerint nem a vizet kellene elvezetni, hanem egyszerűen be kellene temetni. Mellette 
pedig kellene egy kutat fúratni.  Nem kellene erre most feleslegesen pénzt költenünk. Egy fúrt 
csövezett kút végleges megoldást jelenthetne.  

 

 

Tóth Gáborné aljegyző 
Ő ugyan nem szakember ebben a témában, de úgy gondolja, hogy egy természetes forrást csak úgy 
betemetni nem lehet, mert a feltörekvő víz valahol a felszínre kell, hogy kerüljön. A másik aggálya az, 
hogy mi a biztosíték arra, hogy az új kút vize megfelelő minőségű és savanyúvíz lesz. Mivel a víz 
minősége már most sem jó, joggal feltételezhető, hogy a vízadó réteg fertőzött. Akkor pedig nem 
nagyon lenne értelme egy új kút fúrásának, mivel ez elég drága dolog.  

Takács Ferenc képviselő 
Nem ért egyet a z új kút fúrásával, feleslegesnek tartja azt. Viszont az árajánlatot nagyon magasnak 
tartja ahhoz képest, hogy 25 méter cső fektetéséről van szó. Ezt akár a mi dolgozóink is el tudnák 
végezni.  Ennyi pénzt ezért nem szabad fizetni.  

Pap Huba képviselő 
Ő sem tartja jó ötletnek a kútfúrást. Ezzel a kérdéssel óvatosabban kellene bánni. Javaslata az, hogy 
kérjünk be további árajánlatokat. Ezek ismeretében döntsünk ebben a kérdésben.  

Hull Zita alpolgármester 
Véleménye szerint a kialakult helyzet miatt minél gyorsabban kellene tenni valamit az ügyben, mert 
ez csak rosszabb lehet. A felgyülemlett vizet mindenképpen le kellene vezetni. 

Ferenczy Gáborné polgármester elmondja, hogy véleménye szerint is gyorsan kellene tenni ebben az 
ügyben. Javaslatként hangzott el, hogy további árajánlatokat kérjünk be a víz elvezetésére. Javaslata 
az, hogy az újabb árajánlatok beérkezéséig napoljuk el ezt a kérdést. 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatával egyetért, és a 
Savanyúkút vízelvezetésének ügyét elnapolja azzal, hogy a munkára további kivitelezői ajánlatokat 
kell bekérni. 

7.2. Faluház udvarán készült parkolók tervezésének ügye. 
(Előterjesztés és tervezői ajánlat a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

Az üggyel kapcsolatban elmondja, hogy az előterjesztés világosan leírja a történteket. Kéri a Testület 
véleményét ezzel kapcsolatban. 
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Csajka György képviselő 
Vérlázítóan magasnak tartja tervező ajánlatát. Kérdése az, hogy mi az a geodéziai felmérési költség? 
Nincs erről a területről hivatalos térképkivonat? Ennél lényegesen olcsóbb tervezők is vannak. Ő fog 
majd adni tervezői elérhetőséget. 

Tóth Gáborné aljegyző 
A kérdésre válaszolva elmondja, hogy a geodéziai felmérés alatt a parkolók elhelyezkedésének és 
tényleges adatainak rögzítését kell érteni.  

A polgármester javasolja, hogy az újabb ajánlat beérkezéséig napoljuk el a kérdést. 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatával egyetért, és a 
parkolók tervezésének ügyét elnapolja azzal, hogy a munkára további kivitelezői ajánlatokat kell 
bekérni. 

7.3. Faluház terasz felületének javítása.  
(Előterjesztés és árajánlat a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

A polgármester elmondja, hogy az előterjesztés tartalmazza azt, hogy miért lenne jó, ha szépen 
felújított Faluház terasz része kapna egy egyenletes simítást. Sajnos, mint több más dolog ez sem fért 
bele a pályázati költségvetésbe. A legszebb megoldás biztosan a kültéri lapokkal történő burkolás 
lenne, de erre most nincs pénze az Önkormányzatnak. Úgy véli, hogy egy korrekt árajánlatot kaptunk 
erre a Faluház felújítását is végző kivitelezőtől 

Csajka György képviselő 
Véleménye szerint nem annyira balesetveszélyes a jelenlegi helyzet, mint ahogyan azt az 
előterjesztés tartalmazza. A terasz rész kiegyenlítését követően lényegesen jobb lett, mint volt. A 
betonozás nem biztos, hogy jó és tartós megoldás és nem is szép. Véleménye szerint nem olyan 
nagyon sürgős ezt most megcsináltatni. Javaslata az, hogy várjunk vele a tavaszig és akkor inkább a 
lakozásban gondolkodjunk.  
Takács Ferenc képviselő 
Egyetért azzal, hogy ha már csináltatjuk, akkor ne kidobott pénz legyen, mert akkor ugyanez lesz a 
helyzet egy év múlva, mint most. Megint lesz egy töredezett betonfelületünk és megint 
gondolkodhatunk, hogy mi legyen vele. Ennek nem sok értelme van. Inkább várjunk és költsünk rá 
többet, de legyen jó és tartós.  

Hull Zita alpolgármester 
Az igazi és szép megoldás valóban a lapozás lenne, de ez valóban nagyon sok pénzbe kerül. 

Ferenczy Gáborné polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint 
� Ki ért egyet azzal, hogy a Faluház terasz javítását a 2013. költségvetés terhére ne, hanem a 

jövő év tavaszán a költségvetés függvényében végeztessük el? 

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

    83/2013.(IX.16.) Önkormányzati határozat: 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért abban, 
hogy a tulajdonát képező Faluház terasz javítását a 2013. 
költségvetés terhére ne, hanem a jövő év tavaszán a költségvetés 
függvényében végeztessük el. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 2014. évi 
költségvetési tervezet összeállítása során a határozatban foglaltakat 
vegye figyelembe.  
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 
Határidő: 2014. évi költségvetési tervezet összeállítása  
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7.4. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz. 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

Ferenczy Gáborné polgármester javasolja, hogy az évek óta tartó hagyományt folytatva ebben az 
évben is csatlakozzon az Önkormányzat a Felsőoktatási Ösztöndíj pályázati rendszerhez, hisz ez jó 
segítség a lovasi felsőoktatásban tanuló fiataloknak.  

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

    84/2013.(IX.16.) Önkormányzati határozat 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a BURSA 
HUNGARICA 2013/2014. tanévre vonatkozó Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz az A. és B. típusú pályázat 
esetében. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedések megtételéről gondoskodjék. 
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 
Határidő: folyamatos  

7.5. Sándor Huszárok Hagyományőrző Egyesület támogatási kérelme.  

A polgármester ismerteti (felolvassa) a Lovasi Sándor Huszárok Hagyományőrző Egyesület támogatási 
kérelmét, melyben a már évek óta rendszeresen megrendezésre kerülő egész napos kulturális 
rendezvényük támogatását kérik. Mivel eddig még egy évben sem adtunk támogatást – annak 
ellenére, hogy minden évben benyújtják kérelmüket – javasolja, hogy valami kicsim akár jelképes 
összeggel támogassuk rendezvényüket. Javaslata az, hogy 10000.-forint összegű támogatást 
állapítson meg a Testület részükre.  

Hull Zita alpolgármester 
Egyetért a javaslattal annál is inkább mivel ez az Egyesület a civil szervezetek támogatásánál még 
soha nem kért és nem is kapott tőlünk támogatást.   

További hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint 
� Ki ért egyet azzal, hogy a Lovasi Sándor Huszárok Hagyományőrző Egyesület kérésének eleget 

téve az Egyesület részére – az általa tartandó kulturális rendezvénye támogatása céljából - 
10000 forint támogatást állapítsunk meg?  

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 szavazattal, 2 ellenszavazat mellett meghozta a 
következő határozatot:  

    85/2013.(IX.16.) Önkormányzati határozat 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Lovasi Sándor 
Huszárok Hagyományőrző Egyesület kérésének eleget téve az 
Egyesület részére – az általa tartandó kulturális rendezvény 
támogatása céljából – 10000.- azaz Tízezer forint támogatást állapít 
meg 2014. évi költségvetése terhére.  

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről 
kérelmezőt tájékoztassa, és a támogatás összegének kifizetéséről 
gondoskodjék. 
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 
Határidő: 2013. szeptember 20. 

7.6. Komlóska Község Önkormányzatának támogatási kérelme.  

A polgármester ismerteti Komlóska község Önkormányzatának támogatási kérelmét, melyben egy 
tervezett kápolnaépítéshez kérik többek között az ország önkormányzatainak támogatását. A kitűzött 
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cél nagyon szép, de úgy látja, hogy az Önkormányzatnak erre most nincs lehetősége. Megkérdezi, 
hogy kinek van ezzel kapcsolatban kérdése, hozzászólása, javaslata? 

Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint 
� Ki ért egyet azzal, hogy Önkormányzatunknak – anyagi fedezet hiányéban – nem áll 

módjában támogatni Komlóska Község Önkormányzatának kérését? 

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

    86/2013.(IX.16.) Önkormányzati határozat 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének – anyagi fedezet 
hiányában – nem áll módjában támogatni Komlóska Község 
Önkormányzat kérését. 

NAPIREND U T Á N :   

Csajka György képviselő 
Két kérdése van. Az egyik, hogy mi van a közvilágítással? Mivel még mindig nem világít néhány 
lámpatest a Balatoni utcában? A másik kérdése az, hogy mi van a kis fűnyíró traktorral? Vevő lenne rá 
Bácsi Gyula lovasi lakos volt falugondnok. 

Ferenczy Gáborné polgármester 
Válaszában elmondja, hogy a közvilágítási hibákat többször is többen is bejelentették, többek között 
a hivatal is.  A fűnyíró traktort a napokban hozzák vissza a szerelőtől, mivel annak motorhibája miatt 
gazdaságosan nem javítható. A javítása több mint százezer forintba kerülne. Amennyiben ilyen 
állapotban valaki megvenné, akkor az Önkormányzat dönthet erről. Meg kellene határozni egy árat, 
de azt tudni kell, hogy működésképtelen.  

Csajka György képviselő 
Ez már egy nulla értéken nyilvántartott eszköz. Javaslata az, hogy – mivel teljesen üzemképtelen - 
értékesítsük, olyan áron mintha vastelepen vas árban adnánk el. Súlya szerint kb.5-6000 forint lehet 
az ára.  

Takács Ferenc képviselő 
Egyetért azzal, hogy selejtezés után ócskavas áron adjuk el Bácsi Gyulának, ha kell neki.  

Pap Huba képviselő 
Ezzel a fűnyíróval úgysem tudunk mit kezdeni, egyetért a javaslattal.  

Ferenczy Gáborné polgármester javasolja, hogy erre majd akkor térjünk vissza, amikor itt lesz a 
fűnyíró és leselejtezzük.  

További bejelentés nem volt, a polgármester az ülést 20 óra 25 perckor bezárta.  

 

Kmf. 

 

Ferenczy Gáborné         Báró Béla 
Polgármester         Jegyző 

          Megbízásából 

 

          Tóth Gáborné 
            Aljegyző 

 


