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NAPIREND E LőTT:

A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülésen az 5 települési képviselő kÖzÜl

4fővanjelen, így a testület határozatképes. Az ülést megnyitja. Javaslatot tesz az ülés napirendjére.

Javasolja, hogy a testület a meghívóban megjelölt napirendi pontok sorrendjét olyan módon

módosítsa, hogy első napirendként tárgyalja meg az önkormányzat tulajdonát képező Ford Transit

kisbusz értékesítésének ügyét, és harmadik napirendként az Önkormányzat Szervezeti és működési

szabályzatának számlarendjét tartaIm azó Y. számú függelék módosításának ügyét. Javasolja, hogy a

vegyes ügyek napirendi pont előtt a testület vegye napirendjére a kötelező felvételt biztosító

általános iskolák körzethatár-tervezetének véleményezését Lovas kÖzségre Vonatkozóan.

Megkérdezi, hogy más egyéb napirendijavaslata van-e valakinek a képviselők közül?

További napirendi javaslat nem volt, a Képvise!ő-testület az ülés napirendjéről 4 szavazattal,

ellenszavazat néIkül meghozta a következő határozatot:

12912014.(X1.10.} önkormánvzati határozat:
Lovas Község önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét
a következők szerint állapítja meg:

1. Az Önkormányzat tu|ajdonát képező Ford Transit gépjármű

értékesítése,
2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz

összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló

közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet,

3. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása,



4. Az Onkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
rendelet Számlarendjét tartalmazó V, számú függelék
módosítása,

5. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
rendelet hatályosításának megkezdése, megtárgyalása,

6, Trícskó Ferenc és Képes Gabriella úthasználati ügye.
7. A 2015, évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása,
8. BURSA HUNGAR|CA Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatok

2OI4l 2OI5. ta névre vo natkozóa n,

9. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatár-
te rvezeté nek véle ményezését,

10. Vegyes ügyek

NAPIREND TÁ RGY A LÁs A:

napirend: Az Önkormányzat tulajdonát képező Ford Transit típusú gépjármű értékesítése.

Ferenczy Gáborné polgármester ismerteti a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést. Kiemeli,
hogy a vételi ajánlatok benyújtására 20L4. október 10. napjáig állt fenn a határidő, amely időpontig
összesen három Vételi ajánlat érkezett be az Önkormányzathoz. A testületi ülés időpontjáról az
Önkormányzat tájékoztatta az ajánlatot benyújtókat, akik megje|entek az ülésen. Tájékoztatja a

Képviselő-testületet és az ajánlattevőket, hogy a legmagasabb vételárat ajánló személlyel köt
adásvételi szerződést az Önkormányzat, Ezt követően a képviselők felbontják és megtekintik a vételi
ajá nlatokat, majd megá l la pítjá k a következő vételá r-ajá n lati so rre ndet:

- Spirk Lászlóné: 950,000,- Ft,

- Spirk László: 1.020,000,- Ft,
- Magyar Judit: 1.051.000,- Ft.

Ferenczy Gáborné megállapítja, hogy a kiírás szabályai szerint Magyar Judit tette a legmagasabb
összegű vételi ajánlatot, így vele kötheti meg az adásvételi szerződést az Önkormányzat.

A polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, miszerint

D Transit 300 Diesel 2.0 TDl 300 S TDE Tourneo Busz típusú gépjármű Magyar Judit
ajánlattevő részére értékesítésre kerüljön az általa felajánlott 1.051.000,- Ft, azaz egymi|lió-
ötvenegyezer forint összegú vételá rért?

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 szavazattat, ellenszavazat né!kü| meghozta a
következő határozatot:

130/2014.(X1.10.) önkormánvzati határozat:
Lovas Község Önkormányzat KépviseIő-testütete a tutajdonát
képező HVJ O87 forgalmi rendszámú FORD Transit típusú 9
személyes gépjárművet Magyar Judit (születési név: Magyar Judit,
anyja neve: Breitner llona, lakcíme: 8228 Lovas, Balatoni út 39.,
személyi igazolvány száma: 891853lA) vevő részére eladja,
1.051.000,- Ft, azaz EgymilIió-ötvenegyezer forint vételárét.
A Képviselő-testület felhataImazza a polgármestert a tulajdoniog
átruházási szerződés aláírására.
FeIeIős: Ferenczy Gáborné polgármester
Határidő: 2014. november 11.

A Ford Transit gépjármű megvételére ajánlatot tevő lakosok, három személy ezt követően távozik az
ülésről.



2. napirend: A nem közmúvel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és

elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet,

A polgármester elmondja, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB|OO4lL220l2OL4,

tigyiratizámon törvényességi felhívást intézett Lovas Község Önkormányzatához, a nem kÖzművel

osszegyűltott háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó önkormányzati rendelet megalkotására,

lsmerteti képviselő társaival a törvényességi felhívás tartalmát, valamint a naPirendre vonatkozó

előterjesztésben foglaltakat. Elmondja, hogy mindenekelőtt abban a kérdésben szÜkséges dÖnteni,

hogy a Képviselő-testület megismerte és tudomásul vette a törvényességi felhívásban foglaltakat, A

polgárr.rt"r elmondja, ]rosy a tárgykörben elkészült az önkormánYzati rendelet tervezete, ame|Yet

előietesen tájékoztatásul meg kell küldeni a szomszédos települések ÖnkormánYzataihoz, valamint az

illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek véleményezésre. Elmondja, hogy a közszolgáltatás

ellátására árajánlat érkezett az Aquastart kft-től, illetve parrag György egyéni vállalkozótól, Az

ajánlatok áttekintését követően megállapítható, hogy parrag György ajánlata kedvezőbb, ezt az

.jánl.tot javasolja elfogadásra. A parrag György egyéni vállalkozóval megkÖtendő szerződés

tervezetét is ismerteti a répviselő-testülettel, amelynek előzetes jóváhagyásáról dÖnteni szÜkséges,

Ezt követően a polgármester elsőként szavazásra teszi fel a kérdést, miszerint

ügyiratszámon megküldött törvényességi felhívásában foglaltakat a KépviselŐ-testÜlet

megismerte és tudomásul vette?

Lovas Község önkormányzat Képvlselő-testülete 4 szavazattal, ellenszavazat né|kÜl meghozta a

következő határozatot:
131/2014.{x1.10.} önkormánvzati határozat:

Lovas község Önkormányzatának képviselő_testülete a veszprém

Megyei Kormányhivatal vEBloo4/!22ol2ot4, ügyszámú

törvényességi felhívásában foglaltakat megtárgyalta és a
törvényességi előírásokat tudomásul vette,

Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester

Határidő: azonnal

Ezt követően a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, miszerint

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és

elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló rendeletének tervezetét, és azt a kÖrnYezet

védelmének általános szabályairól szóló 1_995. évi Llll. törvény 48. § (3) bekezdése alaPján a

szomszédos és az érintett önkormányzatoknak, így Alsóörs, FelsőÖrs és Paloznak kÖzségek

önkormányzatainak, illetve az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek véleményezésre

megküldje?

Lovas Község önkormányzat Képviselő-testülete 4 szavazattal, elIenszavazat nélkÜ! meghozta a

következő határozatot:
13212014.(X!.10.) önkormánvzati határozat:

Lovas Község önkormányzatának Képviselő_testülete a nem

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére,

elszállítására és eIhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló

rendeletének tervezetét megtárgya!ta, és azt a környezet

védelmének általános szabályairól szótó 1995. évi Llll. tÖrvénY 48. §

(3) bekezdése atapján a szomszédos és az érintett

önkormányzatoknak, így Alsóörs, Felsőörs és paloznak községek

önkormányzatainak, iIletve az illetékes környezetvédelmi igazgatási

szervnek véleményezésre megküldi,



FeleIős: Ferenczy Gáborné polgármester
Határidő: azonnal

A polgármester a napirenddel kapcsolatban szavazásra teszi fel a kérdést, miszerint

összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló
közszolgáltatásról szóló rendeletének elfogadását követően Lovas község közigazgatási

területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével, szállításával és

lerakásával parrag György egyénivállalkozót bízza meg 2.4OO,- Ft/m3 + Áfa (azaz Kettőezer-

négyszázforint per köbméter plusz áfa) megbízási díjjal, és vele kössön megbízási szerződést?

Lovas Község Önkormányzat Képvise!ő-testüIete 4 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a

következő határozatot:
133/2014.(x1.10.) önkormánvzati határozat:
Lovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lovas község
közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz gyűjtéséveI, szállításával és lerakásával Parrag György
egyéni vátlalkozót bízza meg 2.4OO,- Ft/m3 + Áía |azaz Kettőezer-
négyszáz forint per köbméter plusz áfa) áron, a tárgybeli
önkormányzati rendeIetének végleges megalkotását követően.
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester
Határidő: azonnal

3. napirend: Az Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatának számlarendjét tartalmazó V.

számú függelék módosítása.

Bauernhuber Eszter pénzügyi előadó ismerteti az általa készített előterjesztést a Szervezeti és

működési szabályzat számlarendjének módosításával kapcsolatban. Kiemeli, hogy a függelék

módosítása jogszabályváltozás, így az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló

368l2OtL. Korm. rendelet módosítása, valamint a kormányzati funkciók, államháztartási

szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szőló 68/2013. (Xl1.29.) NGM rendelet előírásai

értelmében vált szükségessé.

Ezt követően a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, miszerint

önkormányzat Szervezeti és működési szabályzat számlarendjét tartalmazó Y. számú
függeléke?

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

következő határozatot:

134/2014.{Xl. 10.) önkormánvzati határozat:
Lovas Község Önkormányzat KépviseIő-testülete 368l2OL1. Korm.
rendelet módosítása, valamint a kormányzati funkciók,
államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási
rendjéről szóló 68l20t3. (xI1.29.) NGM rendeletben foglalt
kötelezettségének eleget téve az Önkormányzat SzámIarendjét -
mely az t3l2ot4.ux.23.) önkormányzati rendelettel, 2l2ot3.u/.8.|
önkormányzati rendelettel és a 9|2OLL. (Vll|.31.) önkormányzati
rendetetével módosított tl20tl. (ll. 1.) önkormányzati rendeletteI
jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatának V. számú



Függeléke _ az etőterjesztés mellékletében foglaltak szerint
jóváhagyja.
Fenti kormányzati funkciók listája a törzskönyvi beiegyzés napjátó|

!ép hatályba.
A képviselő_testület megbízza az aliegyzőt, hogy a módosított
Szakfeladat rend Magyar ÁlIamkincstárnál történő nyilvántartásba

véteIére vonatkozó intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Dr. Sipos Zoltán aljegyző

Határidő: azonnaI

4. napirend: A helyi adókrólszóló önkormányzati rendelet módosítása

Ferenczy Gáborné polgármester elmondja, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal

vEBloo4lL328/2o1,4. ügyiratszámon törvényességi felhívást intézett Lovas KÖzség

önkormányzatához, a helyi adókról szóló Lol2o,10. (Xll. 2O.) önkormányzati rendelet tÖrvénYességi

felügyeleti eljárásban történt vizsgálatával összefüggésben. A polgármester ismerteti a kéPviselőkkel

a túényességi kifogásokat, amelyek vonatkozásában feltétlenül módosítani szükséges a hatálYos

helyi adókról szóló rendeletet. A törvényes állapot helyreállításán tÚ|menően a polgármester

javaslatot tesz a napirend keretében az idegenforgalmi adó összegének felülvizsgálatára, egYÚttal

mértékének módosítására olyan módon, hogy annak a jelenlegi 32O,- Ft személyenkénti és

vendégéjszakánkénti mértéke 4O0,- Ft összegre növekedjen,

csaika Gvörev képviselő
Véleménye szerint az idegenforgalmi adó emelése nem érinti az állandó lakosságot, hanem az

üdülőkre vonatkozóan jelent majd többletterhet.

Ezt követően a polgármester elsőként szavazásra teszi fel a kérdést, miszerint

ügyiratszámon megküldött törvényességi felhívásában foglaltakat a KépviselŐ-testÜlet

megismerte és tudomásul vette?

Lovas Község önkormányzat Képviselő_testütete 4 szavazatta!, ellenszavazat nélkÜl meghozta a

következő határozatot:
135/2014.(x!.10.) Önkormánvzati határozat:
Lovas Község önkormányzatának Képviselő_testüIete a Veszprém

Megyei Kormányhivatal VEB|OO4|L328|2OL4. ügyszámú

törvényességi felhívásában foglaltakat megtárgyalta és a

törvényességi előírásokat tudomásul vette.

Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester

Határidő: azonnaI

Miután további kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt a rendelet módosításával kaPcsolatban, a

polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint,

7 7, | ön kormá nvzati re n d el etét.
(Az egységes rendeletbe fogalt rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Lovas Község önkormányzat Képviselő testülete 4 szavazattal, ellenszavazat nélkÜl meghozta

A hetvi adókról szóIó 70 t0. 8I1.2O.| önkormónvzati rendetetét módosító 75 14. (Xl,



5. napirend: A Szervezeti és működési szabályzat hatályosításának megkezdése, megtárgyalása

Ferenczy Gáborné polgármester elmondja, hogy az Önkormányzat hatályos Szervezeti és működési

szabályzata még a korábbi, időközben hatályon kívül helyezett önkormányzati törvénynek megfelelő

rendelkezéseket tartalmazza. A Szervezeti és működési szabályzatot teljes egészében szükséges

felülvizsgátni, a hatályos önkormányzati törvénynek (2011. évi CLXXXIX. tv.) megfeleltetni, továbbá az

esetleges módosító javaslatokat meg kell tárgyalni, és elfogadásuk esetén be kell építeni az Új Szmsz-

be. Átfogó módosításra van szükség, amelynek előkészítésére még nem állt rendelkezésre elegendő

idő. Javaslatot tesz arra, hogy bízza meg a Képviselő-testület az aljegyzőt a Szervezeti és műkÖdési

szabályzat hatályos törvénynek megfelelő szövegezésének elkészítésével, figyelembe véve a
képviselők módosító javaslatait is. A jelenlegi legfontosabb kérdés egy olyan bizottság

meghatározása, amely a képviselői vagyonnyilatkozatok vizsgálatát végzi, A hatályos Szmsz szerint

erre a Gazdasági Bizottság jogosult és köteles. Kérdés az, hogy van-e értelme a Gazdasági Bizottság

fenntartásának?

csaika Gvörev képviselő
Véleménye szerint a Gazdasági Bizottság mindig segítette a költségvetés előkészítését és elfogadását.

A beszámolók elkészítése során is hasznos tevékenységet folytat.

Ferenczv Gáborné polgármester
Amikor ülésezett a bizottság, miben segítette a képviselők munkáját?

csaika Gvörev képviseIő
Akinek a testületből szakmai jellegű kérdése merült fel, mindig előzetesen megkaphatta a választ a

Bizottságtól, és nem a testületi ülésen kellett szembesülni a szakmai kérdéssel.

Hull zita alpolgármester
Bauernhuber Eszter pénzügyi előadó is segíteni szokta a képviselők munkáját pénzügyi kérdéSekben.

csaika Gvörev képviselő
Gyakorlatilag néhány kivételtől eltekintve nem működött a Bizottság.

pap Huba képviselő
Az a probléma, hogy amikor előttünk vannak a tervezetek, akkor nem vitatkozunk, a képviselők csak

felteszik a kérdéseiket. Az a javaslatom, hogy ne bizottság legyen, hanem a képviselők konzultáljanak

egymással.

Ferenczv Gáborné polqármester

Tekintve, hogy az egész Szmsz-t felül kell vizsgálni, így a bizottsági rendszert is célszerű a soron

következő ülésen véglegesíteni, addig pedig lesz idő végleges álláspontot kialakítani a kérdésben.

Ezt követően a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, miszerint

rendeletének hatályos önkormányzati törvénynek megfelelő szövege a soron kÖvetkező

testületi ü|ésen kerüljön elfogadásra, és a hatályos szervezeti és működési szabályzatnak

megfe lelően a vagyo n nyilatkozato kat a gazdasági bizottság vizsgá lja?

Lovas Község önkormányzat Képviselő-testülete 4 szavazatta!, ellenszavazat né!kÜ! meghozta a

következő határozatot:
135/2014.{X1.10.1 önkormánvzati határozat:
Lovas Község önkormányzatának KépviseIő_testülete a hatályos

Szervezeti és működési szabályzatát a soron következő testÜIeti



ülésén a hatályos önkormányzati törvénynek megfele!ő
rendelkezésekkel fogja elfogadni. A Képviselő-testület megbízza az
aliegyzőt, hogy a soron következő testületi ülésig készítse elő a

Szervezeti és működési szabályzat törvényes szövegét. A Képviselő-
testület döntése szerint a vagyonnyilatkozatok vizsgáIatát a

Gazdasági Bizottság végzi el.
Felelős: dr. Sipos Zoltán aljegyző
Határidő: foIyamatos

6. napirend: Tricskó Ferenc és Képes Gabriella úthasználati ügye

Ferenczy Gáborné polgármester ismerteti a napirenddel kapcsolatos e|őterjesztést. Tájékoztatja a

képviselő-testületet, hogy az ügyben a végleges tulajdoni viszonyok rendezésére azért nem kerülhet
sor, mert a tényleges fizikai helyzet és a jóváhagyott települési rendezési terv eltér egymástól. A
végleges rendezéshez a települési rendezési terv módosításakor kerülhet sor. Addig a lakosság

kérésének megfelelő helyzetet a szolgalmi jog bejegyzése biztosíthatja. Tricskó Ferenc és Képes
Gabriella a lakosság javára történő átjárás céljára biztosítandó, az Önkormányzat jogosult nevére
történő szolgalmi jog földhivatali bejegyeztetéséhez hozzájárulásukat adják, az erről szóló
megállapodást Lovas Község Önkormányzatával megkötik, amennyiben az Önkormányzat ezért
összesen 100.000,- forint összeget részükre kifizet. A polgármester bemutatja a képviselőknek az

iratanyagban található vázrajzot a tényleges helyzet megvizsgálása céljából.

csaika Gvörgv képviselő
csak ezen az úton lehet közlekedni?

Ferenczv Gáborné po!gármester

lgen, egyébként a lakosság csak nagy kerülő úton tud eljutni egyik területről a másikra.

pap Huba képviselő
Nagyon sokan használják átjárásra ezt a területet, mindenképpen rendezni kell a helyzetet.

csaika Gvörev képviselő
Csak,,térképi módosítás". Ennél többet szoktunk kérni belterület használatáért.

Ferenczv Gáborné polgármester
300.000,- Ft-ról ind ultunk,

csaika Gvörgv képviselő
Az lenne a kérdésem, hogy nem lehetséges-e az, hogy kettő részletben, 50.000-50.000,- Ft kerüljön
kifizetésre az ellenérték úgy, hogy az első részlet idén, a második pedig jövőre?

Ferenczv Gáborné po!gármester

Nem lehetséges, már így állapodtunk meg a személyes megbeszé|ésen.

csaika Gvörev képvise!ő
Szerintem az 53 m2-ért 10o.0oo,- Ft-ot kidobunk az ablakon.

Ferenczv Gáborné polgármester
Ketté van vágva az ingatlan, Tricskó Ferenc szerint ez egyébként is milliós értékvesztés. Sokan

keresték meg az önkormányzatot a lakosság köréből, kérve, hogy az önkormányzat biztosítsa az

átjárás lehetőségét, oldja meg a he|yzetet.



Tekintettel arra, hogy további kérdés éshozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi fel
a kérdést, miszerint

Ferenc és Képes Gabriella tulajdonát képező Lovas külterület OI4|L6 hrsz-ú ingatlanból az

elkészült vázrajzon jelölt 53 m2 méretű területre az Önkormányzat javára a tulajdonosok
átjárási szolgalmi jogot biztosítanak ].O0.00O,- Ft összeg ellenében, és az Önkormányzat
Tricskó Ferenccel és Képes Gabriellával ilyen tartalmú szolgalmi jogot alapító megállapodást
kössön ?

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

következő határozatot:

13712014.(Xl. 10.) önkormánvzati határozat:
Lovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tricskó Ferenc
és Képes Gabriella budapesti lakosokkal a tulajdonukat képező
Lovas külterület 014/16 hrsz-ú ingatlan területéből az elkészített
vázrajz szerinti 53m2 terület vonatkozásában átjárási szolgalmi jogot
alapító megállapodást köt, amely szerint a szolgalmijog ellenértéke
100.000,- Ft.
A Képviselő-testüIet felhatalmazza a polgármestert a szolgalmi
jogot alapító megállapodás aláírására.
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester
Határidő: folyamatos

7. napirend: A 2015. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása.

Ferenczy Gáborné polgármester ismerteti a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést. Az Mötv.
119. § (5) bekezdése szerint a helyi önkormányzatra vonatkozóan éves belső ellenőrzési tervet a

Képviselő-testületnek az e|őző év december 31-ig kell jóváhagynia.

A polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, miszerint

ütemezett ellenőrzési feladatokat a Képviselő-testület elfogadja?

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

következő határozatot:
138/2014.(X|.10.) önkormánvzati határozat:
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
2015. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét, elfogadja.
A Képviselő-testület felhívja az a|iegyzőt, hogy a határozatról a

feladatot ellátó Balatonfüredi Többcélú Társulás belső ellenőrét
tájékoztassa.
Felelős: dr. Sipos Zoltán aljegyző
Határidő: 2014. december 31.

8. napirend: A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatok 2OL4|2OL5. tanévre
vonatkozóan

Ferenczy Gáborné polgármester ismerteti a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést. Mivel a

pályázatok személyes adatokat tartalmaznak mind a pályázókra, mind saját és családjuk szociá|is és

anyagi körülményeire vonatkozóan, ezért a pályázatokról, illetve a pályázók részére nyújtandó

támogatások összegéről a Képviselő-testület zárt ülésen dönt.



9. napirend: A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatár-tervezetének
véleményezése

Ferenczy Gáborné polgármester ismerteti a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést, amely
szerint a Veszprém Megyei Kormányhivatal felé 20].4. november 28. napjáig meg kell küldeni a

Képviselő-testület véleményét a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatáraira
vonatkozó javaslatról.

A polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, miszerint

Veszprém Megyei Kormányhivatal által a 2OI4. év novemberi vélemény-nyilvánításához
megküldött javaslatta l?

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

következő határozatot:
139/2014.(X1.10.1 önkormánvzati határozat:
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém
Megyei Kormányhivatal által rende!kezésre bocsátott Balatonfüredi
járás/tankerület területén kötelező fe!vételt biztosító isko!áira
vonatkozó tervezettel egyetért.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Képviselő-
testület véleményét tartalmazó határozatról szóló jegyzőkönyvi

kivonat megküldésével tájékoztassa a Veszprém Megyei
Kormányhivatalt.
Felelős: dr. Sipos Zoltán aljegyző
Határidő: 2014. november 28.

10. napirend: Vegyes ügyek

10.1. Az önkormányzati képviselők kötelező képzése

A polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal
kötelező képzést tart a megválasztott önkormányzati képviselők számára, amelyen a részvétel

kötelező. A képviselők ezen kötelezettségét az önkormányzati törvény is előírja. Amennyiben a

meghirdetett novemberi időponton valamelyik képviselő nem tud részt venni , a 2015. januári

pótidőponton köteles lesz megjelenni.

A polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, miszerint

képzésén a megválasztott képviselők kötelesek részt venni?

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

következő határozatot:
140/2014.(Xt.10.) önkormánvzati határozat:
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai
egyetértenek azzal, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal á|tal

megszervezésre kerülő képviselői képzésen kötelező a részvételük.
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester
Határidő: 2015. január 31.
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10.2. A Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás
módosítása

Ferenczy Gáborné polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az Alsóörs Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete és Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete között
20]-2. december 13. napján létrejött Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló
megállapodás módosítását kezdeményezte Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. A
módosítások a megállapodás, 8., 8,2,,8.4,9.3,,9.6.2.,12.1. pontjait és az ].. sz. mellékletet érintik. A
Lovasi Önkormányzatot érintő módosító-javaslatok a következők: javaslat szerint a ,,9.3. pont: Az
önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a kötelező belső ellenőrzés feladatainak ellátását
közösen oldják meg, vagy közös megoldást keresnek, költségeit feladat-arányosan biztosítják." -
hatályon kívül helyezésre kerül. 

^9.6.2. 
pont a javaslat szerint a következőre módosul:,,Lovas Község

Önkormányzata vállalja, hogy a Közös Hivatal működésének finanszírozásához évi bruttó 1.000.000,-
Ft-tal hozzájárul, melyet két egyenlő részletben tárgy év április 1. napjáig, valamint szeptember 15.

napjáig átutal Alsóörs Község Önkormányzata részére." . A I2.'J,. pont annyiban módosul, hogy az

ügyfélfogadás az eddigi ,,ügyfélfogadás munkaidőben mindig lehetséges" mondatrész helyébe a ,,az
ügyfélfogadást a Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendje tartalmazza ." Az L. számú melléklet is
módosult.

csaika Gvörgv képviselő
Tavaly mi fizettünk összeget a Közös Hivatal létrehozására.

Ferenczv Gáborné po!eármester

Átadtuk, nem fizettük.

Bauernhuber Eszter pénzügvi előadó
Lovas Község2OL3. évben 5.555.000,- Ft-ot kapott a Közös Hivatal működtetésére, melyet jogszabály

szerint csak arra használhatott fe|, így a 2Ot3. évi költségvetésnél már átadott pénzeszközként került
megtervezésre ezen összeg Alsóörs Község Önkormányzata részére. 2014. évben már nem kapott
ilyen jogcímen államitámogatást Lovas Község Önkormányzata, így nem volt mit átadni,

Ferenczv Gáborné polgármester
Alsóörs 6 fő köztisztviselőre kap állami támogatást.

csaika Gvörgv képviselő
A korrigált létszám 'S,2,25 fő.

Hull zita alpolgármester
Kérdésem a 9.6.1. ponttal kapcsolatban, hogy mi az a többletkiadás, amelyhez saját bevételeiterhére
kell hozzájárulni az önkormányzatoknak?

Bauernhuber Eszter pénzügvi előadó
Ez azt jelenti, hogy amennyiben a Lovasi Kirendeltségen az eredeti előirányzathoz képest dologi vagy
személyi juttatás esetén előirányzat-túllépés keletkezik, azt a Lovasi Önkormányzat saját
költségvetése terhére biztosítja.

csaika Gvörev képviselő
Ez az egymilliós összeg változtatható a későbbiek folyamán?

Ferenczv Gáborné polgármester
Csak mindkettő fél jóvá hagyásával.
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További hozzászólás, észrevétel, kérdés nem érkezett, ezért a polgármester szavazásra teszi fel a

kérdést, miszerint

2012. december 13. napján kelt megállapodás 1. számú módosítással egységes szerkezetben
foglalt szövege - így a módosult 8., 8.2.,8.4,9.3.,9.6.2., 1_2.1. pontjai és az 1. sz. melléklete -
elfogadásra kerüljön?

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

következő határozatot:
14112014.(XI. 10.) önkormánvzati határozat:
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja és
jóváhagyja a Közös Önkormányzati Hivata! alakításáróI és

fenntartásáről szőlő,2012. december 13. napján kelt megállapodás
1. számú módosítással egységes szerkezetben foglalt szövegét.
A Képviselő-testüIet felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester
Határidő: azonnal

10.3. ldősek köszöntése Karácsony alkalmából, Mikulás napi ünnepség megrendezése gyermekek

részére.

A polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy ez évben is megrendezésre kerül a

községben élő gyermekek számára a Mikulás ünnepség, és az idősek számára karácsonyi

megemlékezést tart a település. A polgármester kifejezett kérése az, hogy a programok igényesek,

kellemesek legyenek. Az idősek karácsonyi ajándékát képező lovasi naptárak beszerzési költségeire

idén sikerült támogatót találni, így annak csak a 100.000,- Ft feletti része terheli az önkormányzatot.

109 nyugdíjas személy él a településen. A polgármester javasolja, hogy az ünnepség időpontja 2014.

december ].2, 16:00 óra legyen.

szendi péter rendezvénvszervező
Vállalom, hogy az ünnepség zenei műsorát megszervezem. Az a javaslatom, hogy bízzuk meg Jehoda

Ferenc előadóművészt, aki igényes zenei programot tud biztosítani az ünnepségen. Az Eötvös Károly

Megyei Könyvtár még rendelkezik Lovas vonatkozásában normatívával, amely a műsorral

kapcsolatban felmerülő költségekre felhasználható.

A napirend keretében Ferenczy Gáborné polgármester felteszi a kérdést, miszerint

és zenei műsorral egybekötött Karácsonyi ünnepséget rendezzen 20].4. december 12. napján

16:00 órai időponttal, és lovasi falinaptárt ajándékozzon természetbeni juttatásként, 2014.

évi költségvetése terhére?

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

következő határozatot:
14212014.(X|.10.1 számú önkormánvzati határozat
Lovas Község Önkormányzat képviselő-testülete a lovasi 62 év
feletti nyugdíjasok részére vacsoráva! és zenei műsorral

egybekötött Karácsonyi ünnepséget rendez 2014. december 12.

napján 16:00 órai időponttal, és lovasi falinaptárt ajándékoz

természetbeni juttatásként, a 2OL4. évi költségvetése terhére. A
Képvise!ő-testület váIlalja a zenei műsor költségeinek biztosítását a
2Ot4. évi költségvetés terhére.
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Képvise!ő-testület megbízza a polgármestert és az alpolgármestert
az ünnepségek megszervezésével.
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester

Hull Zita alpolgá rmester
Szendi Péter rendezvényszervező

Határidő: 2014. december 12.

A polgármester a gyermekek Mikulás ünnepségének időpontjával kapcsolatban javasolja, hogy 2014.

december 6. 10:00 órakor kerüljön megrendezésre. 75 gyermek él a településen. Elmondja továbbá,

hogy Szabó Annamária lovasi lakos részéről ingyenes felajánlás érkezett a Mikulás csomagok

tasakjának elkészítésére.

HulI Zita a!poIgármester
Az elmúlt évek tapasztalata alapján 800,- Ft összegből összeállítható egy igényes csomag a

gyerekeknek.

szendi péter rendezvénvszervező
Vállalom a Mikulás ünnepség programjának megszervezését, melynek keretében interaktív előadás

kerül megrendezésre.

A napirend keretében Ferenczy Gáborné polgármester felteszi a kérdést, miszerint

értékben Mikulás csomagot ajándékozzon természetbeni juttatásként a 2Ot4. évi

költségvetése terhére, egyúttal a gyermekek részére interaktív műsor kerüljÖn

megszervezésre?

Lovas Község Önkormányzat Képvlselő-testülete 4 szavazattal, eIlenszavazat nélkü! meghozta a

következő határozatot:

143/2014.{X1.10.} számú önkormánvzati határozat
Lovas Község Önkormányzat képviselő-testülete a lovasi 14 év alatti
gyermekek részére 800,- Ftltő értékben Mikulás csomagot
ajándékoz természetbeni juttatásként, és a Mikulás ünnepségre
interaktív gyermekműsort biztosít, melynek költségeit a 2O1,4. évi
költségvetés terhére biztosítja.
A Képviselő-testüIet megbízza Szendi Péter rendezvényszervezőt a
műsor megszervezéséve!.
Felelős: Szendi Péter rendezvényszervező
Határidő: 2014. december 6.

10.4. Szociális tűzifa rendelet
Ferenczy Gáborné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy I21,12OL4. (X. 2.)

önkormányzati határozatával a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 46l2OL4.(lX.25.) BM rendelet

3. § (4) bekezdésében foglaltak alapján összesen 8 erdei m3 kemény lombos tűzifára nyújtja be

támogatási igényét. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a BM rendelet 3. §. (2) bekezdésében a

felhasználás feltételeként előírt (8 m3 x 1OOO Ft +Árn1 összesen 10.160,- Ft összeget önrészként

költségvetésében biztosítja, Az Önkormányzat az önrész (önerő) biztosításán felül vállalta a szállítási

költségeket is. A Polgármester előadja, hogy a Belügyminisztériumtól 2014. november 3-án átutalásra

került a támogatás 142.240,- Ft összege, az igénylés jóváhagyásra került. A BM rendelet előírásai

szerint a szociális célú tüzelőanyag részletes feltételeit az Önkormányzat rendeletben kell, hogy

szabályozza, Az előzetesen megküldött rendelet-tervezet a BM rendelet előírási szerint elkészÜlt.

A polgármester megkérdezi, hogy az elmondottatokhoz kérdése, hozzászólása van-e valakinek.
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csaika Gvörgv képviselő
A lakosságot mindenképpen értesíteni kell a lehetőségről a lehető legtöbb fórumon, a település
honlapján, az önkormányzati hirdetőkön, a buszmegállókban és be kellene dobni a felhívást a

postaládákba is.

További kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt, a polgármester szavazásra teszi fe| a kérdést

miszerint

tervezettel?

lovas Község Önkormányzat Képvise|ő testülete 4 szavazattal, eIlenszavazat nélkül meghozta

A szocíális tűzifa támoaatás íaénvléséről és felhasznáIásáról szóló 76' 14. (X1.77.1

ön kormá nvzati rendeletét.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

10.5. Balatoni utcai járda tervezésének megkezdése

A napirend keretében Ferenczy Gáborné polgármester elmondja, hogy helyszíni szemlén
megállapításra került, hogy a 2013. évben elkészült Fő utcaijárda Balatoni út felőli része megsüllyedt.

Emiatt mindenképpen fel kell kérni ÁOám László műszaki ellenőrt, hogy a kivitelezőnek
haladéktalanuljelezze a hibát, hogy jótállási időben elvégezze a kijavítást.

csaika Gvörev képviselő
Szeretném, hogy a testület hozzájáruljon ahhoz, hogy kezdődjön meg a tárgyalás a járda kiépítésének
megtervezésére vonatkozőan. Véleményem szerint a felső buszmegállótól a Balatoni utca végéig

kellene megvalósítani a járdát. A most eladott falugondnoki busz 2Ot4. évi költségvetésbe be nem

tervezett ára lehetne a fedezete a terv díjának,

Ferenczv Gáborné polgármester
Hány év alatt évül el a terv, hogy az építési engedélyezési eljárási eljárásban még felhasználható
legyen? Nem a kerékpárúttal együtt kellene megterveztetni a járdát? Nézzük meg alaposan a

jogszabályi feltételeket, hogy a tervek megújíthatóak-e adott esetben, és a közlekedési hatóságnál

meddig lesz felhaszná lható.

csaika Gvörev képviselő
Melyik fontosabb, a járda vagy a kerékpárút?

Ferenczv Gáborné polgármester
A kerékpárútra van pályázati lehetőség. Körbejárjuk annak a feltételeit, hogy lehet-e együttesen
megvalósítani a járdát a kerékpárúttal.

csaika Gvörev képviselő
Javasolom, hogy az önkormányzat döntsön a tervezés megkezdéséről, javaslatom szerint az út bal

oldalán kell majd levezetni a járdát, és szerintem a kivitelezés nagyságrendje tízmilliós lesz.

Ferenczv Gáborné polgármester

A tervező megbízása és a kivitelezés megkezdése előtt körbejárjuk a pályázati lehetőségeket,
feltételeket.

Ezt követőn a Ferenczy Gáborné polgármester felteszi a kérdést, miszerint
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Balatoni úton kiépített járda folytatásának tervezésével kapcsolatos tárgyalásokat?

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

következő határozatot:
14412014.(X1.10.} számú önkormánvzati határozat
Lovas Község Önkormányzat képviselő-testülete megkezdi a
Balatoni úton megva!ósításra kerülő járda megtervezésével
kapcsolatos tárgyalásokat.
FeIelős: Ferenczy Gáborné polgármester
Határidő: folyamatos

10.6. Az utak állapota a településen
Ferenczy Gáborné polgármester elmondja, hogy mind a kül- mind a belterületi utak állapota Lovason
nagyon rossz. Több helyen balesetveszélyesek is, különösen késő este, amikor már a világítás sem
megfelelő. Ezzel a helyzettel valamit mindenképpen kezdeni kell, különösen az Ady Endre utcáról
nyíló Köves közzel. A Benke úton komoly problémát jelent az, hogy a tulajdonosok kivezetik telkükről
a közterületre a csapadékvizet, emiatt a közút teljesen tönkre ment, szinte járhatatlan,

balesetveszélyes. A kavics és murva az országos közútra is kimosódik. A Határ úton majdnem
félméteres gödrök keletkeztek ugyanilyen okból kifolyólag. Javasolom, hogy tartsunk helyszíni
szemlét, szükség esetén értesítsünk más hatóságokat is.

csaika Gvörev képviselő
Azonnali,,tűzoltást" kell elrendelni.

Ferenczv Gáborné poIgármester

Azokon a helyeken, ahol ilyen állapot van, azonnal fel kell szólítani az érintett tulajdonosokat, és
kötelezni kell őket a fenntarthatatlan helyzet megszüntetésére és az eredeti állapot helyreállítására.

csaika Gvörev képviselő
A veszprémi vízművel fel kellene venni a kapcsolatot, hogy WOMA gépekkel szüntessék meg az

esetleges csatorna eld ugulásokat.

10.7. A képviselők köztartozásmentes adózői adatbázisba történő bejelentkezése

Ferenczy Gáborné polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az önkormányzati törvény
rendelkezései szerint az önkormányzati képviselőknek kötelező felvételüket kérniük az adózás
rendjéről szóló köztartozásmentes adatbázisba. A bejelentkezés elektronikus úton, az ún, KOMA
nyomtatványon történik. A polgármester a képviselők által átadott kinyomtatott KOMA
nyomtatványok alapján megállapítja, hogy a mai napig valamennyi képviselő benyújtotta kérelmét az

adóhatósághoz a köztartozásmentes adatbázisba történő felvételük iránt.

10.8. Hó-eltakarítási szerződés
Ferenczy Gáborné polgármester ismerteti Simon Géza egyéni vállalkozó benyújtott árajánlatát a

település területén elvégzendő hó-eltakarítási munkálatokra. Az ajánlat a hó-eltakarítási
munkálatokra 200.000,- Ft + ÁFA készenléti díjat, valamint 8,5OO,- Ft +ÁFA óradíjat tartalmaz, A
polgármester felhívja a képviselők figyelmét arra, hogy pontos munkanapló alapján kerülhet
kiállításra a vállalkozói számla. A szerződés 2014. november 15-től 2015, március 31. napjáig tartó
határozott időre szólna,

€saika Gvörev képviselő
Véleményem szerint naponta történjen a hótolási munkák leigazolása.
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Ferenczv Gáborné

Egyetértek a javaslattal. Hangsúlyozni szeretném, hogy kötelezően biztosítania kell az

önkormányzatnak a hó-eltakarítási munkákat a település területén.

A napirend keretében Ferenczy Gáborné polgármester felteszi a kérdést, miszerint

Géza,8226 Alsóörs, Május 1 utca 7. székhely alatti egyéni vállalkozó ajánlatát hÓ-eltakarítási

munkálatok elvégzésére 200.000.- Ft + ÁFA készenléti díj, valamint 8.5OO,- Ft +ÁFA Óradíj

el lenérték feltéte lekkel?

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattaI, 1 nem szavazattal meghozta a

következő határozatot:

145/2014.(X1.10.} számú önkormánvzati határozat
Lovas Község önkormányzat Képviselő_testüIete elfogadja Simon

Géza,8226 Alsóörs, Május 1 utca 7. székhely alatti egyéni vállalkozó
aján!atát Lovas település területén a hó-eltakarítási munkák

elvégzésére, 2O0.0OO,- Ft + ÁFA készenléti díj, valamint 8.500,-

FI+ÁFA óradú ellenértékkel, a 2o!4. november 15-től 2015. március

31. napjáig tartó időszakra.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a vállalkozóvaI

a szerződés egyéb feItételeit tárgyalia le és rögzítse, felhatalmazza a

vállalkozói szerződés aláírására.
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester
Határidő: 2014. november 15.

10.9. A temetői ravataIozó felújítása
Ferenczy Gáborné ismerteti Kovács Károly egyéni vállalkozó ravatalozónál lefolytatott helyszíni

szemléjéről készült tényállását. A képviselőket tájékoztatja a vállalkozó által tapasztalt és felsorolt

hibákról.
csaika Gvörgv kéoviselő
Megszemléltem a helyszínt és megál|apítottam, hogy a járda megsüllyedt, Így azt meg kell

magasítani.
Ferenczv Gáborné polgármester
Megkérem Csajka György képviselőt, hogy kérjen árajánlatot a helyreállítási munkákról Kovács KárolY

egyéni vállalkozótól, és beérkezése esetén ismertesse azt a képviselőkkel a következő testÜleti

ülésen.

NAPIREND UTÁN:

A polgármester kéri, hogy a nyílt ülést követően zárt ülésen döntsön a KépviselŐ-testÜlet kettő

hatósági ügyben, és a Bursa Hungarica pályázatok elbírálásáról. Megkérdezi, hogy napirend utáni

bejelentése va n-e va lakinek?

Napirend utání bejelentés nem volt, a polgármester a nyílt ülést 2O Óra 00 perckor bezárta.

Kmí.

M\
Ferenczy Gáborné

Polgórmester
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