
IOVAS KÖZSÉC ÖNKORMÁNrZATA
LoVAs

száín. z / 5-33 / 2074. 

^lt.

KÉszüLT:

üLÉs HELYE:

JELEN VANNAK:

BEJELENTÉSSEL TÁVOt MARADTI

TANÁCSKOZÁSl JOGGAL
MEGHÍvoTr:

tAKossÁG KöRÉBóL:

,EGYZóKÓNW

LoVas Közsé8 Önkormányzat Képviselő,testületének 2014,
december 15 én, 18 óra 00 perckor me8tartott nyílt üléséről.

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

Ferenczy Gáborné polgármester
Ht]ll Zita alpo18ármester
csajka György képviselő
Pap Huba képviselő

Takács Ferenc képviselő

Báró Béla jegyzó

dr, sipos Zoltán aljegyző

1személy

NAPIREND E LőTT:

A pol8ármester köszönti a me8jelenteket, me8állapítja, ho8y az ülésen az 5 települési képviselő közúl

4 fő Van jelen, í8y a testület határozatképes. Az ülést megnyitja.

A napirend tárgyalását me8előzően a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet az elmúlt ülés
óta történtekről a következók szerint:

> .logszabály által elóíít kötelezettsé8ének eleget téve az önkormányzat me8bízta Király József
egyéni Vállalkozót azzal, hogy Lovas Község Ónkormányzata számáft - a Pol8ármesteri
Hivatal épületét, az orvosi rendelőt, a műhely épületét és a települési ravatalozót ma8ában

foglalóan - az érintésvédelmi szabVányosság felülvizsgálatát, a tűzvédelmi műszaki

köVetelmények felülv;zsgálatát és a VillámvédelmiszabVányossáB felülvizsgálatát Végezze el,

és a vizsgálatok jegyzőkönyveit adja át az önkormányzatnak. A vállalkozó teljesítette a
megbízást, és a szerződésben me8határozott dokumentumokat átadta az önkormányzat
számára.

> Tájékoztatja továbbá a Képviseló-testületet, ho8y jo8szabályi kötelezettségének ele8et téVe
valamennyi települési képviseló, pol8ármester és alpo18ármester kérelmezte felvételét a
Nemzeti Adó- és Vámhivata] köztartozásmentes adatbázisába, és me8állapításra kerúlt, ho8y

Valamennyien szeíepelnek a köztartozá5mentes adatbázisban.

Lovas Nözsé8 Önkormányzat Képviselő-testülete a polgáímester napirend előtti tájékoztatóiát
tudomásulvette.

Ferenczy Gáborné polgármester javaslatot tesz az ülé5 napirendjére. javasoUa, hogy a testület a

me8híVóban megjelölt napirendi pontokat tár8yalja, a me8jelölt sorrendben, Megkérdezi, ho8y má5

egvéb napirendijavaslata Van-e Valakinek a képviselők közül?



További napirendi javaslat nem Volt, a Képviselő-testület áz ülés napirendjéről 4 szávázattal,
ellenszavazat né|kül meghozla a következő határozatot:

161/2014.íxl1.15.) önkormánvzati határozat:
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét
a következők szerint állapítja me8:
1, A nem közműVel össze8yűjtött háztartásj szennyvíz

össze8yűjtésére, elszállitására és elhelyezésére irányuló
köz5zolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet,

2, Az Önkormányzat szervezeti és Múködési szabályzatáról szóló
rendeIetének módosítása,

3. A (épviselő-testúlet 2015. éVi munkaterve.
4. Ve8yes ü8yek

NAPIRENDTÁRGYALÁsA:

t. napirend: A nem közművel össze8yűjtött háztartási szennwíz össze8yűjtésére, elszállításáía és

elhelyezésére irányuló közszolgáltetásról szóló önkormányzati rendelet.

Ferenczy Gáborné polBármester ismerteti a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést. Emlékezteti

a testületet, hogy a Veszprém Me8yei Kormányhivatal törVényességi felhívást intézett Lovas Köz5é8

Önkormányzatához, a nem közműVel összegyűjtött háztartási szennyvíz be8yújtésére vonatkozó

önkormányzati rendelet me8alkotására. A pol8ármester elmondja, ho8y a tárgykörben korábbi

ülésén a testület elfo8adta az önkormányzati rendelet tervezetét, amely előzetesen tájékoztatásul

megküldésre került a szomszédos telepúlések önkormányzataihoz, valamint az illetékes

környezewédelmi igazgatási szervnek Véleményezésre. A tár8ykörben benyújtott előterjesztés
tartalmazza a hatósá8ok által javasolt módosításokat, valamjnt a közszo18áltatás nyújtá5át Vállaló

Vállalkozó ennek me8felelő árajánlatát, A pol8ármester javasolja, ho8y a vállalkozóval öt éves

határozott időre kössön szerződést az önkormányzat,

PaD Huba képviselő
Az a fontos, hogy a vállalkozó ne emeljen időköZben árakat.

csaika GvörFv kéDviselő
Lényeges, hogy az érintett in8atlanok tulajdonosai sűrűn kérjék a Vállalkozótól a szennyvíz

elszállítá5át,

Felenazv Gáborné polqármester
A nem belterületi ingatlanok is érintettek a közszolgáltatással,

csaika Gvörgv képviselő
Nem lehet a vízfogyasztással kapcsolatba hozni?

Ferenczv Gáborné oolqármester
A Vízszolgá|tató DRV Zrt. jo8szabályi kötelezettsége alapján nem adhat ki konkrét személyekről

személyes adatokat, ezt hiába kérnénk, Az adott fogyasztók tényle8e5 fo8yasztását az önkormányzat

nem ismerheti meg,

Miután további kéídés, hozzászólás nem érkezett, a pol8ármester szavazásra teszi fel a kérdést,

miszerint
> Ki ért egyet a nem közmúVel össze8yűjtött háztartási szennyvíz össze8yűjtésére, elszállítására

és elhelyezé5ére irányuló közszol8áltatásról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáVal?

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-lestülete 4 szavazattal, ellenszávazat nélküI meghozta



77/2074.Ix ,76,) önkolmánudti rendeletet d nem kaizművel összedvűitőtt
háztdrtósi szennwiz iisszeovűité5érc. elszállítósóra és elhelvezésérc iránvuló
közszoloáltdtáslól,
(A rendelet a je8yzőkönyv mellékletét képezi,)

A polgármester a napirenddel kapcsolatban szavazásra teszifel a kérdést, miszerint
> Ki ért e8yet azzal, ho8y Lovas Község Ónkormányzata Lovas község közigaz8atási területén a

nem közműVel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséVel, szállításáVal és lerakásával
Parrág Györ8y e8yéni Vállalkozót bízza me8 13.804,- Ft+ ÁFA/alkalom alapdúat és 428,,
Ft+ÁFA/m3 ürítési díjat magában foglaló megbízási díjjal, é5 Vele kössön megbízási
szerződést?

Lovas Község Önkormányzat Képvis€lő-testülete 4 szavazáttal, ellenszavazat nélkül meghozta a
kövatkező haüározatot:

162l2014.lxl1,15.) önkormánvzáti határozat;
Lovas Kózsé8 Önkormányzatának Képviselő-testülete Lovas község
kózigazgetási területén a nem közművel összegYűjtött háztaítási
szennwíz gyűjtésével, szállításável és lerakásával Parra8 György
egyéni vállelkozót (székh€lye| 8200 Veszprém, Erdősáv u. 16.) bízra
m€8 13.804,- Ft + ÁFA"/alkalom alapdí.iat és 428,- Ft+ÁFA/m3 ürítési
düat magában foglaló megbízási díijal.
A Képviselő-testület mégbízza a pol8ármesteft á köz§zolgáltalási
sz€nődés előkészítésével kapcsolatos intézkedések megtételére, és
felhatalmazza őt a szerrődés aláírására.
E9!9!él Ferenczy Gáborné polgármester

EeE!!!!é azonnal

2. napirend: Az Önkormányzát szervezeti és Működési szabályzatáról szóló rendeletének
módosítása.

A pol8ármeste. ismerteti a napirenddel kapcsolatos előterjesztést, Javasolja, ho8y a Képviselő-
testület a szüksé8essé vált átfogó rendelet-felülvizs8álat miatt alkosson új rendeletet a szervezeti és
műkódési szabályzatáról. Megkérdezi a Képviselő-testület ta8jait, ho8y kérdése, észrevétele,
javaslata van-e Valakinek a megkúldÖtt szervezeti és műkÖdési szabályzat-tervezettel kapcsolatban.

c§aika GvörEv kéDviselő
Javasolom, ho8y a novemberi rendes ülésünkön történt me8beszélésnek megfelelően szüntessük
me8 a Gazdasági Bizottsá8ot és a szociális Bizottságot, és csak a törvény által kötelezően elóírt
vagyonnyilatkozatok ellenőrzésétvizsgáló bizottságot hozzuk létre.

Fer€nczv Gáboíné oolgármestel
E8yetértek a javaslattal, és emlékeztetem a tisztelt Képviselő-testületét, hogy a korábban
megbeszéltek szeíint a létrehozandó Va8yonnyilatkozat NyilVántartó és Ellenőrzó Bizottság tagjai a

köVetkező személyek lennének: a bizottsá8 elnöke csa]'ka Györ8y képviselő, a ta8ok pediB Pap Huba
és Takács Ferenc képviselők, lndítVányozom, hogy ezzet a Változtatá55alfogadja el a tiszt€lt Testúlet a
me8küldött szeNezeti és működési szabályzatról szóló rendeletet.

Miután további kérdés, hozzászólás nem érkezett, a pol8ármester szavazásra teszi fel a kérdést,
miszerjnt

> Ki ért egyet Lovas Közsé8 Önkormányzat Képviselő,testületének szeNezeti és Működési
szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáVal?

Lovás Község Önkormányzat (épviselő-tesiülete 4 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta



78/2074,ul1.76.) önkománvzdti rehdeletet Lovds Közséa önkormánvzot Kébvíselő-
testületének szervezeti és Működésí szabálvzatáróI.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3. nápirend: A (épviselő-testület 2015. évi munketerve.

Dr. sipos Zoltán alje8yző elmondja, ho8y a Ma8yarorszá8 helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
cuxxlx, törVény (Mötv,) rögzíti a képviselő-testület működésével kapcsolatos szabályokat. Az ebben
nem szabályozott kérdésekben a képviselő-testület szervezeti és Működési szabályzatában
me8határozott rendelkezéseknek me8felelően kell eljárni. Az önkormányzat szervezeti és Működési
szabályzatáróI szóló jelenleg hatályos 1/2011, (l1.1) önkormányzati rendelete 17. §-a előírja a
muakaterv készítési kötelezettsé8et, szabá|yozza, hogy a munkateN fél évre készül, melyet a

tárgyéVet me8előző éV november 30-ig, illetve a tár8yéV május 31 i8 kell a képviselő-testület elé
terjeszteni, A munkaterv tervezetére jaVaslatoi tesznek| önkormányzati képviselók, bizottsá8oL
alpolgármester,jegyző. A képviselő-testúlet július hónap kivételével minden hónapban tart íendes
ülést, A tervezet összeállításnál fiByelemmel kell lenni a gazdálkodással kapcsolatos kötelező
napiíendekre.

Feíenczv Gáborné polgálmester
Javasolom, ho8y 2015. januárjában tartandó első ü|ésúnkön határozzunk a munkaterv végleges
szöVe8éről,

csáika Gvörqv kéoviselő
A most papíl alapon átadott munkaterv-tervezetet kérném e,mailben megküldeni,

Dr. sipos zoltán alieqvző
Valamennyi képviselő részére elküldöm a tervezet szöVegét elektronikusan. Már most kérem a
tisztelt képvi5előket, hogy az úlé§ek Várható időpontjait szíVeskedjenek eltervezni,

Ezt köVetően a po18ármester szavazásra teszi fel a kérdést, miszerint
> Ki ért egyet azzal, ho8y a Képviselő-testület 2015. éVi munkateNe a 2015. januári képviseló-

testületi ülésen kerüljön elfo8adásra?

Lovas (özsé8 Önkormányzat Képviselő-testülete 4 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a
kövelkező határozatot;

153/2o14.íxl1.15.) önkormánvzati határozat:
Lovas Község ÖnkormánYzat Képviseló-testülete a 2015. évi
munkatervét a 2015. januárjában mestartandó képviselő-testületi
ülésén tárgyalja me8 és fo8adja el.

E9!9!é§! Dr. sipos zoltán alje8yző

!E!!íd4 2015. január 31.

4. napirend: Vegyes ügyek

4.1. spirk László kérelme

A polgármester átadja a szót az ülésen me8jelent spirk László lovasi lakosnak, hogy kérelmét
előterjessze.

sDirk László
2015. január 24-én falu5i disznóvágást szeretnék rendezni a Lovas .lövőjéért EByesület

közreműködéséVel, és ehhez szeretném kérni az önkormányzaI ,,á|dását". Wc- és vízhasználat

megoldott, Bardóczi doktor beleegyezett az orvosi rendelő mosdójának használatába,



Ferenczv Gáborné Dolgármester
valakinek ülnie kell a mosdónál é5 felügyelnie, Volt már ilyenre példa más rendezvény esetén.

spirk László
Felelősséget tUdok Vállalni, rendező 5zemélyek lesznek.

csáika Gvörqv kéoviseló
Milyen létszámra számítanak?

sDirk László
Nehéz megmondani, maximum 300 fő, mé8 nem volt ilyen a településen,

Ferenazv Gábor polFálmester
A ható§ági en8edélyekre, mint ÁNTSZ hozzájárulása stb, 8ondoltak?

spirk László
Az állategészsé8ügyi hatóság §zerint rendben van a dolog. Ha mindennek utána érdeklődnék, a
Testület elfoeadná? Toros vacsoráVal zárnánk a rendezvényt a Faluház Na8ytermében. csak

elójegyzéssel lehetne belépnj, előVétellel.

Gaika Gvörqv kéDviselő
Le8feljebb 150 ember fér be a Nagyterembe.

soirk László
Zenés vacsora rendezvény lenne, délután 6-tól éjfélig. Létszámila8 kiszámíthatatlan, ettól kicsit

fétünk. Disznó, böllér, 8áz stb. költsé8gel jár a rendezvény. Ezért na8y segítsé8 lenne a helyszín

biztosítása, a ter€mbérlet. Ételt nem szeretnénk bent főzni, csak tálalni, mele8íteni. Ha a rendezvény

,,bejön", akkor ha8yomány lehetne belőle, A Lovas JöVőjéért E8ye5ület rendezné, az Egyesület minket

me8hív, mi pedi8 meBrendezzük. Mint a PAcl Paloznakon. Esetle8 a honlapra is felkerülhetne a

hirdetmény, szóval mindebben kérnénk a se8ítséget.

csaika Gvörgv kéovi§elő
Mi ebből az önkormányzat haszna?

soirk László
szeretnénk hagyományt teremteni, a falu tél; életét felpezsdíteni, az Egyesúlet kapna pénzt, Nem

pénzt kéínijdttem, hanem lehetöséget kapni,

Ferenazv Gáborné polEármester
Eddi8 úgy tudtuk, ho8y csak kint lesz a djsznóVá8ás, de itt bent szigorú szabályok vannak, átadni az

épületet bálra veszélyesebb, miért nem kültéri az e8ész rendezvény?

spirk László
Úgy látom, az önkormányzat ezt nem támo8atja, sok meló Van a disznóvágással, délelőtt 11 előtt

nem tudok ételt adni a vendéBeknek.

Felenczv Gáborné polaármesler
Máshol is délben kapnak ételt a Vendé8ek

sDiík László
Már re88el is ennének.



Hull ziia aloolgármester
Legyen szalonna, kenyér, elóre elkészített étel.

Felenczv Gábomé oolEáímester
A Képviseló-testúlet a8gálya az, hogy nem önkormányzati a rendezvény, ezért a benti pro8ram
nehezen kivitelezhető. Máshol nem lehet a vacsora?

soirk László
Nem tudjuk na8yon elvinni máshova, mindenhol nyitott a hely, kint nem tudok ennyi embert
leúltetni, ha nívósabb rendezvény akarunk, akkor máshol nem tudom me8oldani, Egy pohár bor és
zene mellett e8y sátoíban nem lehet.

Ferenczv Gábolné oolEármestel
Kikéria termet: te va8y az E8yesület?

soiík László
Akkor kérem én... Kint simán me8 lehetne rendezni, de tovább akarunk lépnj, csak érdeklődni
szerettem volna azután, ho8y van-e erre mód,

Felenazv Gáborné oolEármestel
Bent előfordulhat ,,hide8 zuhany", és el is vesztené a disznóVá8á5 a feelin8jét.

sDi.k László
Mivel téli időszakra esne, a Vendégek naplementekol hazamennének.

Ferenczv Gáborné ooleármestea
Milyen áron lenne a Vacsora?

spirk László
2000,- Ft, ebben or]'aleves, toros Vacsora, kenyér, krumpli szerepelne,

Hull zita elpolgármester
Tányér, evőeszköz rendelkezésre áll?

soirk László
Ez a mi dolgunk, én csinálom a lenti disznóVá8ást, az E8yesület a benti pro8ramot.

PaD Huba kéDviselő
A,,segiteni" kifejezést milliószor hallottam, de az Egyesület miben se8ít?

sDirk lászló
A Vacsora megszervezésében,

Ferenczv Gáborné Dolqármester
Kell e8y felelős személy,

csáiká Gvórgv kéoviselő
ki a felelős?

soirk Lász|ó
Horváth Ferencék, az Egyesület képviseletében,



Ferenczv Gáborné Doleármeste,
Akkor ezt neki kellene bejelenteni, ő miért nem jött el?

pao Huba kéoviselő
Az Egyesület jelentse be mit akar| Kérjen tőlünk lehetőséget, mondjuk esy héten belül. Konkrét
bejelentést kérünk, ki, mennyiért rendezné, ki a felelős!

Ferenczv Gáborné polqármester
Ennek hivatalos útja Van. Az E8yesület keresse me8 a Testületet, A napközbeni rendezvény teljesen
rendben Van, az a8gályok az esti rendezvénnyel kapcsolatban merülnekfel,

csaike Gvörqv kéDviselő
Este jórészt ide8enek le5znek idebent.

spirk László
szerintem főle8 helyiek és rokonaiL hozzátartozóik.

HUll zita alDolgárm€ster
Tehát zártkörű lesz.

csaika GvörFv képvis€lő
Akkor tudnám támo8atni/ ha alapvetően a helyi lakosságot érintené, őket részesítené előnyben. Ha

ők sorra kerültek, akkor jöhetne a ,,kűlsősök". Mi lesz akkor, ha például két ember összevereks2ik?

Ferenczv Gáborné polgármest€í
A szüretifesztiválon olyan komoly gond Volt, hogy utána bíróságra kellett.iárnom.

sDirk László
Én vagyok a rendezvény felelőse, de adott em ber vise lked é5éé rt nem vállalhatok felelősséget,

Ferenazv Gáborné ooleármester
A nap közbeni rendezvény ötletét na8yon dúazzuk-

srirk László
Vizet kapunk? E8y köbméternyi Vízre lenne szükségünk. AZ orvosi rendelő mosdójának épsé8éért is
felelőssé8et vállalunk, a Tol Tol mobil Wc használata nehézkes. Minderre akkor beadunk e8y ííásbeli
kérelmet. Lenne egy kis Vásárka js,,,

Ferenczv Gáborné DolFármester
Minden árusító vállalkozónak kúlön,külön kell közterület-használati kérelmet benyú.itania, ehhez
engedély szúkséges, Ezen kíVül a disznóVá8ás is kúlön program és az esti benti rendezvény is egy
külön dolo8,

soirk László
Tudjulr ho8y máshol i5 bonyolult az adminisztrációja egy rendezvénynek.

Ferenczv Gáborné DolqármÉster
Összefo8lalva, a délelőtti kültéri proBram elviekben rendben van az önkormányzat részéről.

spilk LószIó ezt követően tóvozik oz úlésről.



4.2. Pelikán lmre é5 Pelikán lmréné beadványa

Ferenczy Gáborné pol8ármester ismerteti Pelikán lmre é5 Pelikán lmíéné lovasi lakosok beadványát.

Tájékoztatja a Képviselő-testűletet, ho8y a lovasi Benke úton tartott helyszíni szemlén megállapításra

került, ho8y tóbb in8atlan-tutajdonos szabálytalanul a közútra vezeti a telkén átfolyó Va8y

felgyúlemlett csapadékvizet, Az Így csöveken és árkokon keresztül kivezetett csapadékvÍz a közút

fetüIetén 2o-3o cm mély és több méter hosszú árkokat hozott létre, a csapadékvíz pedig ezeket

íolyamatosan mélyíti. Ráadásul az utca Végén fekvő o.szá8os közútra is ráfolyik, hordalékot hord az

útfetületre. Mind a Benke út, mind az or5zá8o5 közút balesetveszélyes, a Benke út lassan járhatatlan

is. Az aljegyző az érintett tulajdonoknak felszólítást küldött, hogy haladéktalanul szüntessék me8 a

szabáIytalan állapotot. A telkek túlsó oldalán természetes Vízelvezető árok voll amelyet időközben

feltöltöttek, de ennek kimélyítésével megoldható lenne a csapadékelvezetés.

c§aika Gvörev képviselő
Haladéktalanul meg kell győzódni arról, hogy a

állapotot, é5 ha nem, jsmételt felszólítást kell
kilátásba helyezni.

felszólítások nyomán me8szüntették-e a jo8ellenes

kiküldeni, de úgy, ho8y hatósági intézkedést kell

Ferenczv Gáborné polgármest€r
Ezen kíVül a Kormányhivatal közúti felügyeletéhez is bejelentést fo8unk tenni. lavasolom, ho8y a

testület bízza meg az alje8yzőt, hogy az Önkormányzat kópviseletében eljárva szólítsa fel a

tulajdonosokat a jo8szabályellenes állapot me8szüntetésére, egyúttal erősítse me8 az aljegyző

korábbi intézkedéseit.

A pol8ármester szavazásra teszifel a kérdést, miszerint:

> Ki ért egyet azzal, hogy a Testüiet bízza meg az aljegyzőt azza|, hogv az Önkormányzat

képviseletében eljárva Lovas Benke úton fekVő in8atlanok azon tulajdonosainak, akjk

jogszabályba útköző módon csapadékvizet Vezetnek a közútra, ismételt felszólítást küldjön a

szabálytalansá8 megszüntetésére, illetve a jo8szabálysértéssel kapc5olatban bejelentést

te8yen aZ illetékes közlekedési hatósághoz, továbbá az alje8yző korábbi intézkedései

me8erő5ítésre kerüljenek?

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

következő határozatot:
164/2014,{xl1.15.} önkormánvzati határozat:
Lovas Község Ónkoímányzat Képviselő-testülete megbízza az

aljegyzót azzal, ho8y az Önkormányzat képviseletében eljárva Lovas
Benke úton íekvő in8atlanok azon tulaidonosainak, akik
jo8szabályba ütköző módon csapadékvizet vezetnek a közútla,
ismételt íelszólítást küldjön a jogellenes állapot megszüntetésére,
illetv€ a iogszabálysértéssel kapcsolatban bejelentést te8yen áz

illetékes közlekedési hatósághoz. A Képviselő-testület megerősíti áz

alje8yzőne k jelen ügyben megtett korábbi intézkedéseit.

!9!9!ó§! Dr. sipos zoltán alje8yző

!g!i!idó azonnál

4.3. Kovács Mihálv beadványá

Ferenczy Gáborné potgármester ismerteti Kovács Mihály beadványát, amelyben LoVason az

öreghegyi út és a Mórocza utcai feljáró út burkolatának javítását kéri,



csaika Gvörqv kéDvi§elő
Javasolom, ho8y tavasszal, amikor az időjárás lehetőVé teszi, vizsgáljuk meB a szúksé8es munkálatok
lehetősé8ét, úgy gondolom, sajnos a téli időjárás már nem teszi lehetővé, hogy tavasz előtt érdemi

munkálatokat végeztessünk a helyszínen,

Ezt követően a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, miszerint

> Ki ért egyet azzal, hogy Kovács Mihály bea dVá nyáVa l összefú88ésben, a Lovas Öreghe8yi út és

Mórocza utcai feljáró útburkolat javitásának lehetősé8ét a Képviselő-testület 2015, tavaszán

Vizsgálja meg, és az akkor tapasztaltaknak megfelelő döntést hozzon?

Lovas (öz§ég Önkormányzat Képvisel6-te§tülete 4 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a

következő határozatot:
165/2014.fi l1.15.) önkormánvzeti határozat:
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete e Lovas Öreghe8yi
út és Móro.ra utcaiíeljáró útburkolat javításának lehetőségét 2015,

tavászán megvizsgálja, és a tapasztalt állapotoknak me8íelelő
döntést fo8 hozni.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, ho8Y jelen döntéséről
táié koztassa a kélelmezőt.
Felelős: Ferenczy Gáboíné polgármester

E3&!id6 folyamatos

4.4. szabó Miklósné ü8ye

Ferenczy Gáborné polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, ho8y helyszíni szemlén 8yőződött
meg arról, hogy a telepűlésen található Köves közben komoly problémát jelent a lakóházakra illetve
az udvarokra nézve a csapadékviz. Ennek oka az, ho8y a kőzút ma8asabban fekszik, mint az épúletel!
és ezért károsodásnak Vannak kitéVe az épületek a lefolyó víz miatt. Előadja, ho8y valami megoldást
súr8ősen találni kell a Víz megakadályozására, mert szinte életveszélyes már a helyzet,

csáika Gvörpv kéDviselő
Egyetértek a javaslattal, csak azt nem tud]'uk pontosan, hogy mennyibe kerúlne az intézkedés,

Ferenazv Gáborné polpármester
Az a javaslatom, hogy járjunk utána, mennyibe kerül eBy Vízgát me8építése az utcában szabó
Miklósné háza elótti kerítés Vonalát köVetve, de most mindenképpen döntsünk arról, hogy intézkedni
fo8 az önkormányzat Vízgát építéséről.

Ezt köVetően a polgármester szavazásra teszi fel a kérdési, miszerint

> Ki ért e8yet azza], hogy Lovas KöVes közben szabó Miklósné háza előtti kerítés Vonalát
követve Vízgát kerüljön me8építésre az épületkárok és személyi sérülések me8előzése
éídekében, és ennek kö|tségeire árajánlatot kérjen az önkormányzat?

Lovas Közsé8 Önkormányzat Képviselő-testülete 4 szavazattal, ellenszavazat nélkül me8hozta a

következő határozatotI
166/2014.1xl1.1s.) önkormánvzati határozat:
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete Lovas település
Köves közben az épületkárok és személyi sérülések me8előzése
érdekében szabó Miklósné háza előtti keíítés vonalát követve
Vírtát megépítésél vállalja. A2 Önkormányzat áráiánlatot kér a
víz8át me8építésének költségeire.
Felelős: FerenczY Gáborné polBármester



Határidő: folyamátos

4.5. Települési adó bevezetésének lehetősé8e

Ferenczy Gáborné pol8ármester ismerteti a Veszprém Megyei Kormányhivata| álta| vEBloo4/2-
17 /2074. ü8yszámon kűldött szakmai tájékoztatót, amely szerint a helyi adókról szóló 1990. évi c.
törVény módo§ításával az önkormányzatoknak az eddigi helyi adók mellett telepúlési adót is
lehetőségúk van bevezetni. A települési adó lehet bármilyen adó, ha azt más törvény nem tiltja.
Javaslata az, ho8y e8yelőre ne kerüljön bevezetésre további adóteher a településen,

Ezt követően a po18ármester szavazásra teszi fe] a kérdést, miszerint

> Ki ért egyet azzal, ho8y Lovas közsé8ben 2015, éVben ne kerüljön bevezetésre a helyiadókról
szóló 1990. éVic. törVény VA. § szerintitelepülési adó?

Lovas Közsé8 Önkormányzat Képviselő_testülete 4 szavazattal, ellenszavazat néIkül meghozie a
következő határozatot:

167l2014.(xl1.15.) önkormánvzati határozat:
tovas Közsé8 Önkormányzat Képviselő-testülete 2o1s. évben nem
vezet be Lovas körség vonatkozásában települési adót.
fg!c!é§ Ferenczv Gáboíné pol8ármester

E!!!idÉ folyamatos

4.6. GyaIo8járda é§ kerékpárút megtervezésére érkezett árajánlat

Ferenczy Gáborné polgármester ismertetj a KreatíVterv Kft, (ü8yintéző: Demény Zoltán) által az
Önkormányzat részére eljuttatott árajánlatot, amely tartalmazza e8yfelől a telepúlésen
me8valósítható kerékpárút tervezői költsé8eit, másfelől a 8yalo8járda tervezői költségeit.

csaika Gvörgv képviselő
Kettő §zakasza Van a létesítendő járdának illetve kerékpárútnak: a Balatoni úti rész és a település
felső részén megvalósuló beruházás.

Felenczv Gáborné polpármester
A fetső ré§zen nem tesz kerékpárút,

csaika Gvörgv kéDviselő
A tervezőVel e8yeztetve lett a balatoni kerékpárúthoz történő csatlakozás is, le is írta az ajánlatában,

Ferenczv Gáborné oolqármester
Úgy tudom, teljesen külön kell vezetni a járdát és a bicikliutat,

pap Huba képviselő
Egyáltalán Van erre pénz? olyanba ne Vá8junk bele, amire nincs is pénzünk,

csaika Gvörqv kéoviselő
A kerékpárút a Vasúti sorompótól a 71,es út déli részén, majd a Bartók Béla úton felfelé az alsó
buszmegállóig taít. A kerékpárútról nem lehet kitiltani a gyalo8osokat, Tehát olyan kerékpárút lesz,
ahol syalogosok is közlekedhetnek. A belterületen a kettő szétválik, é5 külön járda, külön bicikliút
épül. A tervezó tájékoztatása szerint a felső rész hatósá8i en8edélyezési átfutá5i ideje öt hónap, az
alsó részé né8y hónap.
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pap Huba képviselő
Úgy tudom, pályázni anélkül nem lehet, hogy ne lenne kész tervünk a beruházásra,

Feíenczv Gáborné Dolgálme§ter
A települési koncepcióban is szerepel a kerékpárút megépítése, mindenképpen utána kell járni a

pályázati lehetősé8eknek, Elképzelhető, hogy szakaszosan kell majd megépíteni,

csaika GvöíÉv képviselő
olyan eset is elképzelhető, hogy csak jáídát terveztetünk, Döntsúk el, ho8y járda le8yen Va8y

kerékpárút is! A benyújtott tervezési ajánlatból melyiket válasszuk?

Ferenazv Gáborné oolgármester
Ki kell menniés megnézni ma8ukat a hetyszíneket a terepviszonyok miatt.

csáika Gvörpv kéoviselő
Pontosíttatom a terveket, felveszem a kapcsolatot a tervezőVel: legyen járda a falu szé|étől a falu

széléig. A csapadékelvezetés problémáját Valahogy át kellene hidalni, nagyon költsé8es a teryezése,

speciálisak a terepViszonyok.

A Képviselő-te§tület €gyetért azzal, hogy a napirend kápcsán fe|merült kérdésben e
döntéshozatali8 további egyeztetés szükséges mind á teNezővel, mind a lestületi végleges

álláspont kialakításáig.

4.7. A ravatalozó felújítására érkezett árajánlat

Felenczy Gáborné po18ármester ismeateti KoVács Károly egyéni Vállalkozó árajánlatát a ravatalozó

minimális jaVitási, allagmegoVási mUnlálataira.

csaika GvörFv kéDviselő
Ezt a munkát sürgósen me8 kellene c§ináltatni. Az összeg körúlbelül 550,000,- Ft +AFA, összesen

körülbelül bruttó 700.000,- Ft-

Ferenazv Gáborné polpármester
Véleményem szerint is bízzuk me8 a Válialkozót a felújítási munkák elvé8zéséVel,

Ezt követően a polBármester szavazásra teszi fel a kérdést, miszerint

> Ki ért e8yet azzal, ho8y Lovas Község Ónkormányzata bízza me8 Kovács Károly e8yéni

vállalkozót az általa benyújtott árajánlat alapján a temetői ravatalozó javítási és

állagme8óVá5i munkálatainak etvé8zéséVel?

Lovas Kőzség Önkormányzat xépviselÓ-testülete 4 szavazattal, ellenszevazat nélkül meghozta a

következő hátározatot:
168/2o14.{xl1.15.) Ónkormánvzáti határozai:
Lovas Közsé8 Ónkormányzat Képviselő-testülete a lovasi temető
ravatalozójának javítási és állatmegóvási munkálatainak
elvé8zésével megbízza l(ovács l(ároly egyéni vállalkozót (székhelye:

8228 Lovas, Petőfi u.8.}, a vállalkozó által tett árajánlatban foglalt
553.136,- Ft+ÁFÁ, azaz bruttó 7o2.1r83,- Ft összegú vállalkozói díj

alapulvételével (anyagdú és munkadú), a 2015. évi költségvetés

terhére.
A Képvisető-teslület megbízza a pol8álmestert a vállalkozási
szenődés előkészítésével kapcsolatos intézkedések me8tételére, és

felhatalmazza őt a szerződés aláírására.
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E9!9!é§! Ferenczy Gáborné polgármester

!!!!d!é folyamatos

4.8. Felsőörs község által indított csapadékvíz-elvezetés vízjogi üzemeltetési engedélyezési

eliárásról érkezett értesítés

Ferenczy 6áborné polgármester elóadja, hogy a Fejér Me8yei Katasztrófavédelmi Hatóságtól eljárás

me8indításáról szóló értesítés érkezett csapadékvíz-elvezetés vízjogi üzemeltetési en8edélyezési

eljárá5 tár8yában, amely eljárást a településsel határos Felsőörs közsé8 kézdeményezett, Előadja,

hogy az értesitésből az ügyre vonatkozóan nem sok konkrét tény, adat derül ki, ezért javasolja, hogy

a Képviselő-testület bízza meg az a\eEyzőt azza|, ho8y az eljárásra vonatkozóan minél több

információt szerezzen be az eljáró hatósá8tól,

Ezt köVetóen a polgármester szavazásra teszifela kérdést, miszerint

> Ki ért egyet azzal, hogy a Képviselő testület bízza meg azzal az aljegyzőt, ho8y a Fejér Me8yei

Katasztrófavédelmi l8azgatóság elő:l 73a5-z/2o14l F,vH, ú8yszámon folyamatban léVő

e ljá rá ssa l összefü8gésbe n a hatósá8tóltá]'ékoztatást kérjen?

Lovas Község Önkormány2at Képviseló-testülete 4 sravazaital, ellenszavazat nélkül meghozta a

következő határozatoti
169/2o14.íxl1.15.) önkormánvzati határozat:
lovas Köz§é8 Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza dr, sipos
zoltán aljegyzőt ázzal, hogy a Feiér Megyei Katasztrófavédelmi
lgaz8atóság elő:l 73a5,2l2o74lF,vH. ütyszámon folyamátban lévó

eljárással összeíü88ésben a hatósá8tól tájékoztátást kérjen, és

ennek megfelelően táiékoztas§a a Képvisel6-testületet.

E9!9!ó§! Dr. sipos zoltán aljegyzó
Határidő; azonnal

4.9. szendi Péter múvelődésszervező jo8viszonya

Felenczy Gáborné polgármester tájékoztatja a Képviselő-testúletet, ho8y Lovas Közsé8

Önkormányzata művelődés szeNező munkakörben fo8laIkoztatja szendi Pétert, akinek

mUnkaviszonya 2014. december 31. napjáig tart. Eddi8 minden éVben további e8y éWeI

me8hosszabbításra került a jo8viszony, javasolja, hogy idén is kerüljón a munkaviszony

me8hosszabbításra további e8y éWel, 2015. december 31. napjái8,

Ezt köVetően a pol8ármester szavazásra teszifel a kérdést, miszerint

> Ki ért egyet azza|, hogy szendi Péter műVelődés szervezői munkaköréíe vonatkozó

munkaszerződése 2015. január 1. napjától 2015. december 31, napjái8 meghosszabbításra

kerúljön?

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 §zavazattal, ellen§zavazát nélkül meghozta a

következő határozalot:
uol2o14.fi l1.15.1 önkormánvzati határozat:
Lovas Közsé8 Önkormányzata szendi Péter (anyja nevei Tóth

Mónika, születési helye, ideie: Veszpróm, 1976. január 6,)

munkavállalót művelődés szervezői munkakörébcn további e8y

éves időtartambán foglalkoztatni kívánia, é5 kezdeményeri a 2011,

július 1. napján létreiött munkaszétődésének közös megegyezéssel

történő módosítását olyan módon, hogy a jogviszony 2015, január

1. napjától 2015. december 31. napjáig tartó hetározott időre

meghosszabbítá§ra kerüljön.
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A Képviselő_testület me8bízza a polgármestert a munkaszerződés-
módosítás előkészítésével kapcsolatos intézkedések me8tételére, és
felhatalmazza őt a szerződésmódosítás aláírására.
E9!9!é! Ferenczy Gáborné polgármester

!dEt!dó] 2015. január 1.

4.10. A helyi adóról szóló önkormányzáti rendelet hatályba lépésének pontosítása

Dr. sipos Zoltán alje8yző tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a helyi adókról szóló 10/2010. (xll.

20,) önkormányzati rendelet módosításáról szó|ó 75l2ot4. (Xl. 11,) önkormányzati rendelet 5. §-a
tévedésből helytelen hatályba lépési dátumot tartalmaz a módosításokra nézve, mert a rendelet
kihirdetése és hatályba lépése között legalább 30 napnak kell eltelnje, Javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy pontosítsa a hatályba lépés dátumát 2014, december 12. napjára, e8yúttal erósítse
meg a módosító rendelet szöVeBét.

Ezt követően a pol8ármester szavazásra teszifel a kérdést, miszerint

> Ki ért egyet azza|, hoBY a helyi adókról szóló 10/2010, (xll. 20.) önkormányzati rendelet
módosításáról 5zóló 75/2014. íx|.11.) ónkormányzati rendelet 5, §-a olyan módon kerüüön
kijavításra, amely szerint a módosítások 2014. december 12. napján lépnek hatályba, egyúttal
a módosító rendelet rendelkezései me8erősítésre kerüljenek?

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

következő határozatot:
171l2014. fil1.15.1 ön kormá nvzati hatá rozat:
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy hátáíozott,
hogy a helyi adókról szóló 10/2010. (xll. 20,) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 15/2014. (xl. 11.} önkormányzati
lendelet 5. §-a olyan módon kerül kiiavításra, amely szerint á
módosító rendelet a kihirdetését követóen,2014. december 12.
napján lép hatályba, A Képviselő-testület a módosító íend€let
rendelkezéseit me8erősíti, azokat elkelmazandónak fogadjá el.

Eg!g!é§ Dr. sipo§ zoltán alje8yző

E!!!ddÉ folyamatos

NAPIREND UTÁN:

A polgármester megkérdezi, ho8y napirend utáni bejelentése Van,e Valakinek?

Ndpirend utóní bejelentés nem volt, a polgármester a nyílt ülest 20 óra (n perckol bezáftd,

Kní.

.kJ_J-L,A_A-4-J
Férenc2y Gáboné \

Polgármester
,-ára'{t/

Jegyző

iwi
13


