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Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2OL4.

augusztus 25-én,18 órakor megtartott nyílt üléséről.

Lovas, Faluház (8228 Lovas Fő u. 8.)tárgyalóterem

Ferenczy Gáborné polgá rmester
Hull Zita alpolgármester
Csajka György
Pap Huba képviselő

BEJELENTÉSSEL TÁVoL MARADT: Takács Ferenc képviselő

TANÁcsKozÁsl loceAl
MEGHíVoTT: Báró Béla jegyző

Tóth Gáborné önkormányzati tanácsadó a 9l20IL. (Vlll. 31,)

önkormányzati rendelettel módosított 1,12OL1. (l1.01.)

önkormányzati rendelettel jóváhagyott Szervezeti és működési
szabályzat 19. § (1) bekezdés d) pontja alapján

LAKossÁG rönÉsőL MEGJELENT: 1 fő

NAPIREND r tőrr:
A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülésen az 5 települési képviselő közÜl

4 fő vanjelen, így a testület határozatképes. Az ülést megnyitja.

Napirend tárgyalását megelőzően a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet az elmúlt Ülés

óta történtekről a következők szerint:

következők. A számlavezető OTP Bankkal megkötöttük a pályázati támogatási Összeg

megelőlegezéséhez szükséges összegre a kölcsönszerződést, A gépjárművet szállító Ring autó

Kft. tájékoztatása szerint augusztus végén, szeptember elején szállítanák a gépkocsit,

amennyiben sikerül gyorsan a pénzügyi részt és az okmányirodai dolgokat rendezni.

státuszt kért és kapott az eljáró hatóságtól - kapcsolatban személyes jártunk el a

Székesfehérvári Közép-dunántúli Vízügyi Hatóságnál. Kiderült, hogy az ügyben eljáró

Felügyelőség annak ellenére nem küldött Lovas Község Önkormányzatának a vízjogi létesítési

engedélyből, hogy előzőleg megadta az ügyfél státuszt. Ott jártunk alkalmával, azaz július 28-

án személyesen vettük át a már jogerősített határozatot, amit az eljárási tÖrvényre

hivatkozva tizenöt napon belül megfellebbeztünk. Fellebbezésünket alátámasztandó

mellékeltük az Erdélyi Tamás vízügyi tervező által elkészített szakmai anyagot is. A felkért

vízügyi szakember által elkészített anyag megerősítette azt a félelmünket, hogy a FelsőÖrsi

csapadékvíz elvezetési rendszer - vízvisszatartó műtársy (eát) nélküli üzembe helyezése

komoly árvízveszélyt jelent a lovasi Séd patak melletti ingatlanokra, és az ott lakókra

egyaránt. Egyelőre az ügyben annyi történt, hogy a fellebbezésünket annak mellékleteivel



együtt - a visszaérkező tértivevény tanusága szerint - átvette a Felügyelőség, más ezzel
kapcsolatban még nem történt.

előtt folyó környezeti hatásvizsgálat ügyében a Felügyelőség felhívására az Önkormányzat
ügyfél státuszának elismerését kértük, hisz errőlvolt szó azon a bizonyos ülésen is, ahol ezzel
az üggyel is foglalkozott a testület. Erre azért volt szükség, mivel a volt aljegyző saját maga
részére kérte az ügyfél státuszt, holott nem erről döntött a Képviselő-testület. Az eljárási
törvény szabályai szerint az Önkormányzatot is érintő ügyben az érintett önkormányzat
jegyzője nem járhat el szakhatóságként, ezért a megismételt szakhatósági hozzájárulás
ügyében eljáró szakhatóság kijelölését is kértük a Kormányhivataltól. Bizonyára emlékezetes
minden képviselő előtt, hogy a lakosság és a DRV Zrt. képviselőinek részvételével megtartott
testületi ülésen két külön ügyről folyt a tárgyalás. Sajnos ezeket az ügyeknek egy határozatba
történő összevonására került sor. A vegyes ügyek keretében szó lesz majd ennek
rendezéséről, illetve az ügyek külön-külön határozatban történő szétválasztásáról.

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester napirend előtti táiékoztatóját
tudomásulvette.

Ferenczy Gáborné polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. Javasolja, hogy a testület a

meghívóban megjelölt napirendi pontokat tárgya|ja, a megjelölt sorrendben. Megkérdezi, hogy más
egyéb napirendijavaslata van-e valakinek a képviselők közül?

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

NAP!REND:

L. Településrendezési eszközök -egyszerűsített és teljes eljárásban történő
módosítása

2. Lovas szennyvízelvezető mű 15 éves gördülő fejlesztésiterve
3. Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása
4. Önkormányzati beiskolázási támogatás a 2OL4/2OL5. tanévre.
5. Faluház tető (terasz burkolás és gazdasági épület vakolat javítás és színezése)

felújítása.
6. Vegyes ügyek.

NAPIREND TÁRGY A LÁSA:

1. napirend: TelepüIésrendezési eszközök -egyszerűsített és teljes eljárásban történő -
módosítása
(Előterjesztés, Állami Főépítészi vélemények, határozati javaslatok és rendelettervezetek
azok mellékleteivel együtt. SZT-1 és SZT-2 jelű Szabályozási Terv)

A polgármester elmondja, hogy az egyszerűsített és a teljes eljárásban történő településrendezési
eszközök módosítására, elfogadására vonatkozó teljes anyag megküldésre került a meghívóval
együtt. Elég nagy mennyiségű elektronikus anyagot vettek kézhez a képviselők. Kiküldésre kerültek az
állami főépítészi záró vélemények, és az utolsó észrevételek szerint módosított dokumentáció is. Úgy
véli, hogy önkormányzatunknak nincs miért szégyenkeznie, hisz mindkét záró véleményben az állami
főépítész ,,példaértékűnek" nevezte az önkormányzati munkát. Véleménye szerint ez egyértelműen a
feladattal megbízott Tóth Gáborné önkormányzati tanácsadónak köszönhető, akit felkér arra, hogy
ismertesse az előterjesztett a nyagot.

Tóth Gáborné önkormánvzati tanácsadó
Elmondja, hogy a települési főépítész megismerte a napirendre vonatkozó előterjesztést, a kiküldött
anyagokkal együtt. tsmerteti az állami főépítészi záró véleményeket. Néhány esetben a főépítész



helyet adott kérésünknek illetve javaslatunknak, pl. a temetői parkoló esetében elfogadta azt, hogy
ne kötelező, hanem irányadó szabályozásként kerüljön a tervbe a parkolók száma. Mind az
egyszerűsített, mind a teljes eljárás anyagában néhány ponton apróbb javításokat, pontosításokat
javasol az állami főépítész. Ezeket egyenként egyeztettük a települési főépítésszel és a tervezővel. Ezt
követően átvezetésre kerültek a dokumentáción. Remélhetőleg semmi nem kerülte el a

figyelmünket, kéri a képviselőket arra, ha észrevettek valami hiányosságot, akkor azt jelezzék most
még időben . Előzőleg tájékoztatott minden képviselőt arról is, hogy a mai ülésen a településrendezési
eszközök megtárgyalására kerülhet sor, azok elfogadására nem. Ezt a következő indokolja. Az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/20LL (Vll1.31.) önkormányzati
rendelettel módosított t/2otL,(ll.L) önkormányzati rendelet 18. §. (4) bekezdés b) pontja kimondja,
hogy a rendelettárgyak és a koncepcionális jellegű határozatok előterjesztését és a döntésijavaslat
tervezetét a testületi ülést megelőzően legalább 10 nappal korábban kell kiküldeni. A mai ülésre szóló
meghívó, napirendek és előterjesztések a (4) bekezdés a) pontja szerinti ülést megelőzően |egalább 3

nappal előbb küldtük ki. Az SZMSZ ismertetett szabálya szerint - mivel a képviselők az anyagot
augusztus 22-én kézhez vették - ugyanezzel a dátumma| a komplett anyag az önkormányzat
honlapjára is felkerült - a településrendezési eszközök jóváhagyására legelőbb 2014. szeptember 1.

napján tartandó nyílt ülésen kerülhet sor. Erre az időpontra szóló meghívót szintén megküldtük és a
honlapon is megjelentettük. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a törvényesség betartása érdekében a
javasoltak szerint járjon el, vagyis a mai ülésen tárgyalja meg a napirendet, de ezzel kapcsolatos
döntéseit majd a szeptember 1-i ülésen hozza meg.

csaika Gvörev képviseIő
Átnézte a megküldött anyagot, nem talált hibát. Azt gondolja, hogy nem kell szégyenkeznünk az
állami főépítészi vélemény miatt, hisz nem könnyen írnak le dicsérő szavakat. Véleménye szerint a

szeptember 1-i ülésen elfogadhatja a testület a módosításokat.

pap Huba képviselő
Egyetért azzal, hogy a következő ülésen fogadja el a Képviselő-testület. Ő is Ugy látja, hogy a javasolt
javítások hiánytalanul átvezetésre kerültek.

Hull zita alpoleármester
Elmondja, hogy képviselő társaihoz hasonlóan Ő is végigolvasta az anyagot, egyetért azzal.
Kifogásolnivalót nem talált benne. Valóban jó érzés az, hogy jó véleményt kaptunk az állami
főépítésztől. Javasolja a szeptember ].-i ülésre elfogadásra.

Ferenczy Gáborné polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület - az egyszerűsített és a
teljes eljárásban történő - településrendezési eszközök módosításának előterjesztett anyagát
megtárgyalta. Az állami főépítész záró véleményében foglaltakat megismerte. A településrendezési
eszközök módosításának elfogadását javasolja a soron következő 2014. szeptember l-i nyílt ülésen.

2. napirend: Lovas szennyvízelvezető mű 15 éves gördülő fejlesztési terve
(DRV Zrt. megkeresése, Lovas szennyvízelvezető műjavasolt 15 éves Gördülő fejlesztési terve
és határozati javaslatok a jegyzőkönyvhöz csatolva,)

A polgármester elmondja, hogy az előző testületi ülések egyikén már szót ejtettünk arról, hogy a vízi
közmű szolgáltatásról szóló törvényben foglaltak szerint vízi közmű ágazatonként a szolgáltatás
biztonságának fenntartása érdekében szükséges elkészíteni a ].5 éves gördülő fejlesztési tervet.
Ennek elkészítésével megbíztuk a szolgáltató DRV Zrt-t, aki ezt Lovas község szennyvízelvezető
rendszerére vonatkozóan elkészítette és jóváhagyásra megküldte a Képviselő-testületnek. A tervből
kitűnik, hogy a javasolt fejlesztések megvalósítását a koncessziós díj fedezné nagyrészt. A jóváhagyott
fejlesztési tervet a szolgáltató - amennyiben ezzel megbízza az Önkormányzat - megküldi a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére. Összefoglalva a gördülő tervezés elkészítése,
jóváhagyása és felterjesztése az illetékes hivatalhoz az ellátásért felelős Képviselő-testület feladata,
melyet megbízásunkból a szolgáltató elvégzett illetve döntésünk alapján el fog végezni. Javaslata az,

hogy fogadjuk el a javasolt Gördülő Fejlesztési Tervet, és annak felterjesztésével bízzuk meg a DRV



Zrt-t. A határozatijavaslatok az anyaggal együtt megküldésre kerültek. Megkérdezi, hogy kinek van

kérdése, hozzászólása esetleg más javaslata?

csaika Gvörev képviselő
A javasolt fejlesztési terv közép és hosszú távú időszakában lát olyan éveket, amikor a fejlesztésre
szánt összeg meghaladja a milliós összeget. Erre még biztos, hogy elegendő lesz majd a beszedett
koncessziós díj. Kicsit bizonytalannak látja ezért ezt a tervet, Jó lenne pontosan tudni azt is, hogy
pontosan most mennyi az elkülönítetten kezelt rendelkezésünkre álló koncessziós összeg. Ennek

összegét a következő ülésre kéri megadni.

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

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszifel a kérdést miszerint

gördü|ő fejlesztési terv elkészítésével a szolgáltató DRV Zrt-t bízza meg az Önkormányzat?

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a

következő határozatot:

95/2014.(V!l!.25.) önkormánvzati határozat:
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi
CCIX. törvény (Vksztv.) 11. § rendelkezései alapján az ellátásért
felelős kötelezettségébe tartozó 15 éves időtartamra szóló
Gördülő FejlesztésiTerv elkészítésével a település vízi közművét
üzemeltető DRV Zrt-t (8600. Siófok Tanácsház utca 7.| bízza
meg.
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester
Határidő: azonnal

Ezt követően a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint

elfogadjuk?

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testüIete 4 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a

következő határozatot:

96/2014.(Vlt1.25.1 önkormánvzati határozat:
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi

CCIX. törvény (Vksztv.) 11. § rendelkezései alapján az ellátásért
felelős kötelezettségébe tartozó DRV Zrt. által elkészített ].5
éves időtartamra szóló Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.
Fele!ős: Ferenczy Gáborné polgármester
Határidő: azonnal

A napirend keretében utolsóként teszi fel a kérdést a polgármester miszerint

Hivatal részére történő megküldésével a település vízi közművét üzemeltető DRV Zrt.-

t bízzuk meg?

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a

következő határozatot:

97l2014.(V!l!.25.) önkormánvzati határozat:
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a DRV Zrt. által
elkészített és ellátásért felelős által jóváhagyott 15 éves



időtartamra szóló Gördülő Fejlesztési Terv Magyar Energetikai

és Közmű-szabályozási Hivatal részére történő megküldésére a
település vízi közművét üzemeltető DRV Zrt.-t (8600.Siófok

Tanácsház utca 7.) bízza meg.

Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester
Határidő: azonnal

3. napirend: Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

A polgármester elmondja, hogy a napirendhez kapcsolódó előterjesztést a meghívóval együtt

elektronikus formában minden képviselő megkapta. Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban

van-e valakinek kérdése. Javaslatot ebben az esetben a bizottsági tagok személyére nem

lehet tenni, a javaslattétel a Helyi Választási lroda vezetőjének, vagyis a jegyzőnek a

jogosítványa.

Az előterjesztéshez kérdés nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a

következő határozatot:
98/2014.(V!l1.25.) önkormánvzati határozat
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 23. §-ában kapott
felhatalmazás alapján a helyi választási iroda vezetőjének
indítványára

- Mecsériné Róka Erzsébet 8228. Lovas Fő utca 16.

- Surányi Zoltán Ferencné 8228. Lovas Fő utca 6.

- Szabó Miklósné 8228. Lovas Köves köz 4,

- Szőnyi BéIáné 8228. Lovas Bartók Béla u. 4.

- VellaiJános Viktor 8228. Lovas Vörösmarty u.17.
szám alatti lakost a helyiválasztási bizottság tagjává,

- Hudanik Kitti 8228. Lovas Balatoni u. 59.
- Kránitz lstván Zoltánné 8228. Lovas Ady Endre u. 4.

szám alatti lakost a helyi választási bizottság póttagjává

megválasztja.
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester

Báró Béla jegyző
Határidő: azonnal

4. napirend : Önkormányzati beisko!ázási támogatás a 2Ot4| 2Ot5. tanévre.

Ferenczy Gáborné polgármester tájékoztatja a testületet arról, hogy az elmúlt 2OL3/2O!4. tanév

kezdésére Önkormányzatunk egységes, minden tanulót egyenlő mértékben megillető beiskolázási

támogatást nem állapított meg. Kérdés az, hogy idén ezen változtassunk vagy sem? Erről kellene

dönteni. Ha úgy dönt a testület, hogy legyen i|yen támogatás, akkor a soron következő Ülésre
javaslatot készítünk erről. A döntésnél figyelemmel kellene lenni arra is, hogy az Alsóörsi Református

lskolába járó gyermekek ingyen kapnak tankönyvet és buszbérletet ebben az évben is.
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99/2014.(V| l1.25. | önkormá nvzatí határozat:
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 201,4/201"5.

tanévre nem állapít meg a lovasi lakóhellyel rendelkező tanulók
részére egységes önkormányzati beiskolázási támogatást.

5. napirend: Faluház tető (terasz burkolás és gazdasági épület vakolat javítás és
színezése) feIújítása.
(Előterjesztés és Árajánlatok a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

A polgármester elmondja, hogy a júliusi ülésen hozott döntésnek megfelelően a Faluház tető
felújítására, terasz burkolására és a gazdasági épület vakolat javítására, színezésére három aján|atot
kértünk be. A legkedvezőbb ajánlatot a helyi Kovács Károly egyéni vállalkozó nyújtotta be. Javaslata
az, hogy bízzuk meg Őt a munkák elvégzéséve|.

csaika Gvörgv képviselő
Sem az előterjesztésből sem a benyújtott árajánlatokból nem derül ki az, hogy a munka kezdése és

befejezése mikor történne. Úgy gondolja, hogy ezt a munkát mindenképpen be kellene fejezni az

önkormányzati választásokig, hisz ezt még nekünk kellene elszámolni. Nem lenne jó az, ha az új

testületre hagynánk egy befejezetlen beruházást, annál is inkább mivel ennek egy részét
pontosabban a tető héjazat cseréjét a központi költségvetésből kapott 6,5 millió forint terhére
csináltatjuk meg. Emlékezete szerint ezt döntötte a testület, amikor a költségvetést tárgyaltuk.

Tóth Gáborné önkormánvzati tanácsadó
Az ülést megelőzően a legjobb ajánlatot benyújtó kivitelezőt megkérdezte az általa vállalható
munkakezdés és befejezés időpontjáról. Az előzőleg már elvállalt munkái miatt szeptember 20. körüli
munkakezdést tudna vállalni, és a választás időpontjára talán a héjazat cserét be is tudná fejezni. A
többi munkára már csak a választást követően kerülhetne sor.

csaika Gvörev képviselő
Az árajánlatok bekérésével megbízott Ádám László részéről hiba volt munkakezdésiés befejezési idő

nélkül árajánlatokat kérni. Meg kellene kérdezni a helyi vállalkozót, hogy át tudná-e ütemezni a



csaika Gvörgv képviselő
Véleménye szerint nem kellene egységes beiskolázásitámogatásról döntenünk ebben az évben sem.
Az olyan család, aki valóban rászorul a támogatásra, kérjen támogatást az önkormányzat hatályos
rendelete alapján. Úgy véli, hogy ilyen család vagy csak nagyon kevés van Lovason vagy nincs is. Jó
lenne a he|yi újságban a testületi ülésről szóló tudósítások között felhívni a figyelmet arra, hogy
egyedi kérelem benyújtására van lehetősége annak, akiarra rászoruló.

Hull zita alpolgármester
Egyetért az előtte szóló képviselővel. A valóban rászoruló családok gyermekei a hatályos
rendelkezések szerint több támogatást is kaphatnak és kapnak is. A |ovasi gyermekek nagy része

valamiféle támogatást kap pl. ingyen tankönyvcsomagot, utazási bérlelet, ingyenes étkezést stb. Csak
néhányan vannak, akik ezekre valamilyen jogcímen nem jogosultak.

pap Huba képviselő
Ő szintén azt támogatja, hogy ne legyen egységes beiskolázási támogatás. Aki rászorult az kap

támogatást más jogcímen, aki pedig anyagi helyzete miatt nem rászoruló, neki semmit sem jelent a

mitámogatásunk.

Ferenczy Gáborné elmondja, hogy Ő is az elmondottakkal ért egyet. Szavazásra teszi fel a kérdést
miszerint

egységes támogatás?

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 szavazattaI, ellenszavazat nélkül meghozta a

következő határozatot:

99/2014.(Vtt1.25.) önkormánvzati határozat:
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 20L4l2075.
tanévre nem állapít meg a lovasi lakóhellyel rendelkező tanulók
részére egységes önkormányzati beiskolázási támogatást.

5. napirend: FaIuház tető (terasz burkolás és gazdasági épület vakolat javítás és
színezése) fel újítása.
(Előterjesztés és Árajánlatok a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

A polgármester elmondja, hogy a júliusi ülésen hozott döntésnek megfelelően a Faluház tető
felújítására, terasz burkolására és a gazdasági épület vakolat javítására, színezésére három ajánlatot
kértünk be. A legkedvezőbb aján|atot a helyi Kovács Károly egyéni vállalkozó nyújtotta be. Javaslata
az, hogy bízzuk meg Őt a munkák elvégzésével.

csaika Gvörgv képviselő
Sem az előterjesztésből sem a benyújtott árajánlatokból nem derül ki az, hogy a munka kezdése és
befejezése mikor történne, Úgy gondolja, hogy ezt a munkát mindenképpen be kellene tejezni az

önkormányzati választásokig, hisz ezt még nekünk kellene elszámolni. Nem lenne jó az, ha az új

testületre hagynánk egy befejezetlen beruházást, annál is inkább mivel ennek egy részét
pontosabban a tető héjazat cseréjét a központi költségvetésből kapott 6,5 millió forint terhére
csináltatjuk meg. Emlékezete szerint ezt döntötte a testület, amikor a költségvetést tárgyaltuk.

Tóth Gáborné önkormánvzati tanácsadó
Az ülést megelőzően a legjobb ajánlatot benyújtó kivitelezőt megkérdezte az általa vállalható
munkakezdés és befejezés időpontjáról. Az előzőleg már elvállalt munkái miatt szeptember 20. körüli
munkakezdést tudna vállalni, és a választás időpontjára talán a héjazat cserét be is tudná fejezni, A
többi munkára már csak a választást követően kerülhetne sor.

csaika Gvörev képviselő
Az árajánlatok bekérésével megbízott Ádám László részéről hiba volt munkakezdésiés befejezési idő
nélkül árajánlatokat kérni. Meg kellene kérdezni a helyi vállalkozót, hogy át tudná-e ütemezni a



munkáit úgy, hogy legalább október 10. napjára kész legyen ez a munka. Nem lenne szerencsés, ha a
szavazásra igyekvő embereket állványerdő fogadná, és egy munkaterületen kellene átbukdácsolniuk.
Véleménye szerint ezt a munkát mindenképpen be kell fejezni október 10. napjára, de inkább S-re. Az
is igaz, hogy jól elszúrtuk az időt ahhoz képest, hogy ezt a munkát már a költségvetés elfogadásakor
tudtuk.

Hull zita alpolgármester
Mivel Kovács Károly vállalkozó helyi vállalkozó és a legkedvezőbb ajánlatot adta, jó lenne, ha meg
tudnánk egyezni vele a munka határidejét illetően. Javaslata az, hogy tárgyaljunk vele erről.

pap Huba képviselő
Véleménye szerint, ha meg akarja csinálni ezt a munkát, akkor át tudja ütemezni a munkáit, főként,
ha akarja. Tárgyaljunk vele. Nekünk sem mindegy, hogy mennyiért tudjuk ezt megcsináltatni.

csaika Gvörgv képviselő
Mivel övé a legjobb ajánlat és helyivállalkozó, javasolja, hogy fogadjuk el az ajánlatát azzal,hogy az
október eleji befejezési határidőről Lárgyaljunk vele és azt a szerződésben rögzítsük is. Javasolja
továbbá azt is, hogy amennyiben nem tudja, vagy nem akarja vállalni az áltaIunk kért befejezési
határidőt, Úgy a következő ajánlatot tevő Bakonynánai Tóth E. Kft-vel tárgyaljunk és próbáljuk egy
kicsit lealkudni az árat, Jó lenne, ha szeptember 1-i ülésre már kész lenne a szerződés is,

Ferenczy Gáborné polgármester egyetért azzal ajavaslattal, hogy tárgya|junk még a legjobb ajánlatot
tevő helyi vállalkozóval. Bízik abban, hogy sikerül majd tartani az október eleji kivitelezési határidőt.
Megkérdezi, hogy további hozzászólása, más javaslata van-e valakinek?

További hozzászólás, más javaslat nem volt, a polgármester szavazásra teszifela kérdést miszerint

színezés munkáira Kovács Károly helyi vállalkozó bruttó 8901"363 Forintos ajánlatát fogadjuk
el2OI4. október 10-i befejezési határidővel?

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 szavazattal, eltenszavazat nétküI meghozta a
következő határozatot:

100/2014.(Vtt1.25.1 önkormánvzati határozat:
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a ,,Faluház héjazat
csere, teroszburkolás, gazdasőgi épület vakolatjavítős és színezés"
munkáinak elvégzésére Kovács Károly 8228. Lovas Petőfi Sándor
utca 8. szám alatti egyéni vállalkozó 7008932.-forint + 27 % 

^FA,bruttó 8901363 Forint klvitelezési összegben benyújtott ajánlatát
fogadja el, a munka 2Ot4. október 10-i befejezési határideje
mellett.
A Képviselő-testület megbizza a polgármestert, hogy a vállalkozóval a
munka kezdési és befejezési határidejét tárgyalja le és rögzítse,
fel hata l m azza a vá l la l ko zói szerződés a lá írásá ra.
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester
Határldő: Azonnal

6. napirend: Vegyes ügyek.

7.) Útmurvázósi kérelmek.

7.7.) Kecsedi Gőbor kérelme.

Ferenczy Gáborné polgármester ismerteti Kecsedi Gábor - aki a Lovasi Lovas Csárda tulajdonosa és
üzemeltetője - kérelmét, melyben kéri, hogy a Balatoni útról a Csárdáig vezető burkolatlan murvás
Útra egy-két kocsi murvát biztosítson a kikátyúsodott, jelenleg csak nehezen járható út javítására.
Elmondja, hogy a mai napon a falugondnokkal együtt megnézték azokat a külterületi utakat, amelyek



javítására murvázás iránti kérelmet nyújtottak be, vagy jelezték annak rossz állapotát. A helyszínen
meggyőződtek arról, hogy a Csárdához vezető út a sok csapadék miatt kialakult kátyúk miatt csaknem
járhatatlan, A személygépkocsik a néhol 20-30 cm-es mélységű kátyúk miatt komoly veszélynek
vannak kitéve, Az útmurvázással történő javítása valóban indokolt lenne, annál is inkább, mert a

hétvégére tervezett családi rendezvény, esküvő vendégei száraz lábbal nemigen tudják megközelíteni
a helyszínt. Átadla a szót a jelen lévő kérelmezőnek.

kecsedi Gábor kérelmező
Elmondja, hogy eddig is évente javítgatta az utat, de a mostani sok csapadék olyan mértékben tette
tönkre a csárdához vezető önkormányzati utat, hogy annak javítási költségeit már nem tudja vállalni.
Mivel a lefolyó esővíz megáll az úton, tovább rongálva annak állapotát, jó lenne egy kicsit

megegyengetni egy toló lapos géppel. De ha erre most az önkormányzatnak nincs kerete, akkor

egyelőre a kátyúk murvávaltörténő kiegyenlítése is megoldás lenne.

csaika Gvörev képviselő
Úgy gondolja, hogy a murvázásnak nem lesz akadálya, de az út egyengetésére a hét végéig már nem

biztos, hogy sor kerülhet, azidő rövidségére tekintettel.

pap Huba képviselő
A szükséges kb. egy vagy másfél kocsi murvát biztosítsuk erre az útra. Hozzuk olyan állapotba, hogy
járható legyen, hisz az utak fenntartása önkormányzati feladat.

Ferenczy Gáborné polgármester javasolja, hogy a többi útjavításra vonatkozó kérést is tárgyaljuk és a

végén döntsünk a szükséges murva mennyiségről.

7.2.) Fekete Gábor és társai út murvázásí kérelme.

A polgármester felolvassa Fekete Gábor és társai ingatlantulajdonosok szintén külterületi Út

javítására vonatkozó kérelmét. Elmondja, hogy a kérelem szerinti külterületi Szőlő utca a Csárda

utcáról nyílik és egy nagyjából kör alakú út, ahol állandó lakos is lakik. A falugondnok ezt az utcát is

megnézte, ez lényegesen jobb állapotban van az előző kérelemben szereplő Csárda utcánál, de azért
némi murvázás erre is ráfér. A sok esőtől sáros így a gépkocsik csúszkálnak, nehezen járható az út, A
falugondnok szerint erre az útra egy fél kocsi murva elég lenne.

7.3.) Balatoni utcában az ingatlanok hátsó bejáratát és a szőlőket megközelítő külterületi Út
javítása.

Ferenczy Gáborné polgármester elmondja, hogy egy ottani tulajdonos megkereste és jelezte, hogy

nagyon rossz, szinte járhatatlan á|lapotban van a Balatoni útról a régi és az új házsor közötti földes Út,

Az arrajáró munkagépek olyan nyomvájukat jártak az úton, hogy az már járhatatlan személykocsival.
A bejelentő elmondta azt is, hogy Csajka György ott lakó képviselőnek is jelezte ezt a problémát.
Véleménye szerint két-három autó murvával ideiglenesen megoldhatóak lennének ezek e gondok.
Esetleg a jövő évben el lehetne gondolkodni azon, hogy más, hosszabb távra szóló megoldást
keressünk az ilyen gondokra. Javaslata az, hogy hozzon döntést a testület arról, hogy biztosít két vagy

három autó murvát ezekre a célokra, az elosztást és a javítást pedig bízzuk a falugondnok vezette
közfogla l koztatott csa patu n kra.

csaika Gvörgv képviselő
Ezzel a problémával őt nem kereste senki, egyébiránt az út járható személykocsival, hisz Ők is arra
járnak ki a kertbe. Nem nagyon érti, hogy miért is kell nekünk ilyen problémákkal foglalkozni? Sok

kicsi sokra megy és nem biztos, hogy a költségvetésünk egy részét ilyen kérelmekre kellene
költenünk. Ezek mind külterületi utak. Nem azt mondja, hogy nem kell pl. a Csárdához vezető Út, de

az valahogyan furcsa, hogy valaki gondol egyet és mi már vitetjük is a murvát nem kicsi pénzért. Ha

hozzányúlunk ezekhez az utakhoz, akkor pedig egy munkagéppel jó lenne elegyengetni őket Úgy,

hogy a csapadékvíz ne álljon meg rajtuk. Így talán megelőzhető lenne a gyors kátyúsodás.



pao Huba képviselő
Az önkormányzati utak fenntartása függetlenül attól, hogy belterületi vagy külterületi a tulajdonos

önkormányzat feladata, és mint ilyennel kötelességünk foglalkozni a kérdéssel. Egyetért azzal, hogy

hozassunk két-három autó murvát, amit aztán szükség szerint osszanak be ezen utak javítására,

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

szükség szerint két-három kocsi murvát biztosítsunk a 2074. évi költségvetésünk terhére?

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 szavazattal, ellenszavazat néIkül meghozta a

következő határozatot:

101/2014.(Vlt1.25.) önkormánvzati határozat:
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a külterületi Lovas

csárdához vezető, a szőlő utca és a Balatoni útról a szőlőkhöz vezető

utcák állapotának javítása céljára szükség szerint két-három kocsi

sódert biztosít 20t4. évi költségvetése terhére.

Felhívja a polgármestert, hogy kérelmezőket a döntésről értesítse és

a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester
Határidő: 2014. szeptember 10.

2. Gink-Miszlivetz Sára kérelme.

Ferenczy Gáborné polgármester ismerteti Gink-Miszlivetz Sára lovasi ingatlantulajdonos kérelmét,

melyben kéri a Testületet, hogy az ingatlanán található védett feketeszeder fát jelző táblát - melyet

eltulajdonított valaki - pótolja, Elmondja, hogy a fém tábla, melyet az Önkormányzat helyeztetett ki,

az ingatlan kerítésén volt elhelyezve. Javaslata az, hogy pótoljuk az elveszett táblát. Megkérdezi, hogy

kinek va n ehhez kérdése-hozzászólása?

csaika Gvörqv képviselő
Mibe került annak idején nekünk egy-egy tábla? lsmét az a véleménye, hogy sok apró dologra adunk

ki sok pénzt.

Hul! Zita a!poleármester
Az önkormányzat döntött a szederfák védelembe helyezéséről annak idején, ezért nekünk kellene
pótolni az eltűnt táblát is.

Tóth Gáborné önkormánvzati tanácsadó
Elég régen 2009. évben történt a fák védelembe vétele. Emlékezete szerint egy-egy tábla költsége

tízezer forint körülvolt annak idején.

További kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszifel a kérdést miszerint

jelző eltűnt táblát az önkormányzat saját költségén pótolja?

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a

következő határozatot:

102/2014.(Vll1.25.) önkormánvzati határozat:
Lovas Község Önkormá nyzat Képviselő-testülete Gink-Miszlivetz Sára

kérelmének helyt ad, és a kérelmező tulajdonát képező Lovas

Malomvölgy utca 5. szám alatti ingatlanon található védett ,,Bécsi

szeder" fál jelző elveszett táblát 2OL4. évi költségvetése terhére
pótolja.

Felhívja a polgármestert, hogy kérelmezőt a döntésről értesítse és a

szükséges intézkedéseket tegye meg.



Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester
Határidő: 2014. szeptember 30.

3. Güntner Góbor íngatlan tulajdonos kérelme,

A polgármester ismerteti (felolvassa) Güntner Gábor budapesti lakos lovasi ingatlantulajdonos
kérelmét. Emlékezteti a képviselőket arra, hogy az elmúlt ülések egyikén volt arról szó, hogy az

eredetileg ebben az ügyben hozott határozatunkat meg kellene változtatni, mivel az akkori
döntésünk nem volt túl szerencsés. Azt is tudjuk, hogy az a döntésünk mikor és milyen körülmények
között született. Javaslata az, hogy változtassunk, de a kérelmező által kiépített gerincvezetékre
utólag rákötők által majd befizetendő közműfejlesztési összeget ne teljes mértékben, annak csak
bizonyos részét juttassuk vissza kérelm ező számára. Javaslata az, hogy 60 %-ot adjunk vissza, 40 %-ot
tartson meg a testület a fenntartási és a vezeték nyomvonalán keletkező úthibák javításának

költségeként. Véleménye szerint ez méltányos megoldás lehetne.

csaika Gvörgv képviselő
Egyetért azzal, hogy változtassunk eredeti döntésünkön, de az utólagosan befizetendő összegek
megosztására 50-50 %-ot javasol.

A polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása vagy továbbijavaslata?

Hozzászólás, további javaslat nem volt. A polgármester elsőként Csajka György javaslatát figyelembe
véve teszi fel a kérdést miszerint

105/2013.(Xl1.9.) önkormányzati határozatát visszavonja azzal, hogy kérelmező áltaI a

Panoráma utcában saját költségén kiépített ivóvíz gerincvezetékre utólag csatlakozó
ingatlantulajdonosok által önkormányzati külön döntés alapján befizetendő
közműfejlesztés összeg megosztása 50-50 %-ban történik kérelmező és az Önkormányzat
között?

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 szavazattal, ellenszavazat nétkül meghozta a

következő határozatot:

103/2014.(Vll1.25.1 önkormánvzati határozat:
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete Güntner Gábor
11-21. Budapest János Zsigmond u,32/b. szám alatti lakos - a Lovasi
Panoráma u. O2/14 hrsz. alatti ingatlan tulajdonosa - kérelmét
megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:

Az Önkormányzat Képviselő-testülete Güntner Gábor kérelmére
meghozott I05 / 2OL3.{Xl 1.9. ) ö n korm á nyzati hatá rozatát visszavo nja.

A Képvise|ő-testület dönt arról is, hogy kérelmező által a Panoráma
utcában saját költségén kiépített ivővíz gerincvezetékre utólag
csatlakozó ingatlantulajdonosok által - önkormányzati külön döntés
alapján - befizetendő közműfejlesztési összeg megosztása 50-50 %-

ban történik kérelmező és az Önkormányzat között.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kérelmező
Güntner Gábor és az Önkormányzat között e határozat szerinti
feltételekkel megkötendő megállapodást aláírja.
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester
Határidő: 2014. szeptember 30.

4. 63/2014.(lV.29.) önkormányzati hatórozat visszavonása.

Ferenczy Gáborné polgármester emlékezteti a képviselőket arra, hogy 2OL4. április 29-én a DRV Zrt.

és a lakosság képviselőinek aktív részvéte|e mellett nyílt testületi ülésen hozott döntéseket a Lovas-
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Felsőörs között kiváltandó regionális ivóvízvezetékkel, és a Balaton-felvidéken tervezett ivóvíz kutak
hatásvizsgálatával kapcsolatban-folyamatban lévő ügyben. Ez két külön ügy, amelyeknek semmi köze
egymáshoz. Sajnos a jegyzőkönyvben ezek a döntések egy határozatban kerültek megfogalmazásra,
ami az ügyek folytatása miatt nem szerencsés, mivel kicsit összemosódnak. Javaslata ezért az, hogy az
eredeti határozatot a KépviselŐ-testület vonja vissza, ezt követően az ügyekben változatlan
tartalommal hozza meg döntését. Megkérdezi, hogy az elmondottakkal kapcsolatban van-e valakinek
kérdése, hozzászólása, más javaslata?

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

visszavonja?

Lovas Község Önkormányzat Képvise!ő-testütete 4 szavazattal, e!lenszavazat néIküI meghozta a
következő határozatot:

104/2014.íVl l 1.25.) önkormánvzati határozat:
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2OI4. április 29-i
nyí|t ülésen hozott 63l2oI4.(lv.29.') önkormányzati határozatát
visszavonja.

Ezt követően a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint

eredeti á llásfoglalását külön határozatban fog|a ljuk?

Lovas Község Önkormányzat Képvisető-testülete 4 szavazattal, ellenszavazat nélküI meghozta a
következő határozatot:

105/2014.íVtlt.25.) önkormánvzati határozat:
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Lovas települést
érintő, a Dunántúli Regionális VízműZrt. által kezdeményezett próba-
kútfúrásokkal kapcsolatban kijelenti, hogy azokhoz nem járuI hozzá,
féltve a helyi környezetet, a források vízbőségének és minőségének
megmaradását, a patak létét. Véleménye szerint a tervezett
kútfúrások a helyi környezetre károsító hatással lennének, a település
lakóinak érdekét sértenék.

Megbízza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye
meg és tárgyalásokat folytassa le.
Fele!ős: Ferenczy Gáborné polgármester
Határidő: folyamatos

Végül a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint

ügyével kapcsolatos eredeti á llásfogla lását külön határozatban foglaljuk?

Lovas Község Önkormányzat Képvise|ő-testü]ete 4 szavazattat, ellenszavazat né!kül meghozta a
következő határozatot:

106/2014.(Vltt.25.1 önkormánvzati határozat:
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy a
Lovas-Felsőörs közötti vízvezeték rekonstrukciója ügyében a

szolgáltató által a hatóságokhoz benyújtott ví4ogi
engedélyhosszabbításhoz kért hozzájárulás kiadását megtagadja
mindaddig, amíg garanciát nem kap arra, hogy a beruházás nem
veszélyezteti a település vízfelhasználási ka pacitási igényeinek azonos
szinten történő biztosítását. Ennek érdekében megkeresi az illetékes
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szakhatóságot és a kapott szakvélemény ismeretében hozza meg erre
vonatkozó döntését.

Megbízza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye
meg, és tárgyalásokat folytassa le.
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester
Határidő: folyamatos

5. Az Önkormányzat tulajdonát képező Lovas Belterület 67 hrsz. alatti ingatlan rendezése.

A polgármester elmondja, hogy az önkormányzati tulajdonú Lovas Belterület 61 hrsz, alatti ingatlan
Településrendezési Terv szerinti kialakítása és rendezése az önkormányzat vagyonrende|etének
mellékletében foglalt besorolása miatt jelenleg nem lehetséges. Az önkormányzat vagyonáról,
vagyonkezelés és gazdálkodás szabályairól szóló többször módosított 8/2004.(lX.27.) önkormányzati
rendelet melléklete szerint a 6]. hrsz, alatti ingatlan helyi döntés alapján korlátozottan forgalomképes
ingatlan a Településrendezési Terv szerinti kialakításra vonatkozóan készült egy előzetes változási
vázrajz. E szerint a jelenleg 6]. hrsz, alatti ingatlanból három földrészlet alakul ki, amelybőlegy marad
önkormányzati tulajdonban. Ahhoz, hogy a rendezését meg lehessen kezdeni, ill. a rendezési tervben
foglaltaknak megfelelően végre lehessen hajtani, az érintett 6]. hrsz. alatti ingatlant a Korlátozottan
forgalomképes ingatlanok közül ki kell venni, A rendezéssel létrejön a 61,/3 hrsz, alatti 1301 m2

területű ingatlan, amelyet vissza kell sorolni az eredeti állapot szerinti Korlátozottan forgalomképes
ingatlanok közé. A 61 hrsz. alatti ingatlanból kia|aku|ó további két ingatlant,a6I/L (382 m2) és61,/2
(781 m2) hrsz. alatti ingatlanokat pedig az Üzleti vagyon közé kell besorolni. A javasoltak

végrehajtásáhoza vagyonrendelet 1. számú mellékletének módosítása szükséges. Megkérdezi, hogy
kinek van kérdése hozzászólása az elmondottakhoz?

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

többször módosított 8/2OO4. (lX.27.) önkormányzati rendelet 3. §. (3) bekezdése szerinti 1.

számú mellékletét a javasoltak szerint módosítsuk?

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 szavazattal, ellenszavazat né!küI meghozta

Az önkormánvzat vaavonáról, a vaavonkezelés és adzdálkodás szabálvairól szóló9 l3.
(X.70.I és az 5|^n72. (lV.20.1 önkormánvzati rendeletekkel módosított 8/2004,ílX.27.I
önkormánvzotí rendeIetének módosításáról szóló 9/2074. (lX.22) önkormánvzati
rendeletét.
(Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

NAPIRENDlJTÁN:

A polgármester kéri, hogy a nyílt ülést követően zárt ülésen döntsön a Képviselő-testület ingatlan
adásvétele, és szociális kérelmek ügyében. Megkérdezi, hogy napirend utáni bejelentése van-e
valakinek?

Napirend utáni bejelentés nem volt, a polgármester a nyíIt üIést 79 óra 2o perckor bezárta.

'J+itl^ .€á{"/
Jegyző

Ferenczy
Polgórmester
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