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Nem jelent meg senki
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A polgármester köszönti a me8jelenteket, megállapítja, ho8y az ülésén az 5 települési képviselő közül
4 fő Van jelen, Gy a testület határozatképes. Az ülést me8nyitja. Javaslatot tesz az ülé5 napirendjére.

Javasoüa, ho8y a Testület a me8híVóban me8jelölt napjrendi pontokat tá€yaüa, a me8jelölt
sorrendben. Megkérdezi, hogy más e8yéb na pirend i javaslata Van-e Valakinek a képviselők közül.
További napirendi javaslat nem volt, a Képviselő_t€stület
határozte megi

a nyílt ülés napiíendiét áz alábbiák szerint

NAPlRENDl

1.
2.
3,
4,
5.

A Képviselő-testület 2015. l, féléVi munkaterve,
Az önkormányzati szol8áltatási dúak felülViz58álata,
A gyalo8járda tervezési díja,
A savanyúforrás körüli területen létesítendő elektromos Vezeték,

Vegyes ü8yek.

NAPIREND

1.

T

Á RG

YA LÁs A:

napirend: A Képviselő-testülei 2015. év l. félévimunkateíve.

Ferenczy Gáborné pol8ármester ismerteti a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést, amely
elektronikus úton elózetesen me8küldésre került a Képviselő-te§tület ta8jai részére.Megkérdezi,
ho8y az előterjesztésben fo8laltakhoz van,e Valakinek kérdése, hozzászólása, esetleg má5jaVa5lata?
Kérdés,hozzászólás, más javaslat nem Volt, a po18ármester szavazásra teszifel a kérdést miszerint
Ki ért egyet az élőterjesztés mellékleteként me8küldött 2015. éV l, féléVi munkateN tervezet
tartalmának jóVáhagyásával?

>

Lovás Közsés Önkormányzat Képviselő-testülete 4 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghoztá
következő határoratát:
3/2o15.(1.26.} önkormánvzati haiározati
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a xépviselőtestülel 2015. év l. félévimlnkatervét - a határozal melléklelét
képező tartalommal - ióváha8yie.
E9!9!é§! Ferenczy Gábohé po18ármester
!3t!I!!é folyamatos
(A 2015 év I.

íélévimunkotervdjeqyzőkönyv melékletétképezi)

2, napirend: Az önkormánvzeli§rolgáltatási d íiak felülvizsgá lata.
Ferenczy Gáborné po18ármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, ho8y legutóbb 2011. éV során
került felülvizs8álatra az önkormányzati szolgáltatási díjak struktúrája, a díjak összeBe azóta elavult,
ezért mind a szol8áltatások típusajt, mind azok ellenértékétmódo§ítani szüksé8es, A szolgáltatási
dúakra vonatkozóan egy összesítő táblázat került kiküldésre, amely tartalmazza a jelenle8i dúakat és
a javasolt dúakat, szolgáltatásokat. Már most javasolja, hoBy a Faluház Na8yterem,,Rendezvény"
kate8óriában az e8yéb rendezvények ne előre meghatározott díi etlenében kerülhessenek
megrendezésre, hanem minden jlyen i8ény felmerülése esetén e8yedi megállapodás szerint kerúljön
kiadásra a Nagyterem. JaVasolja továbbá, ho8y a Rendezvény 2. kate8óriájában különleges
körülmények esetén egyedj me8állapodás alapján lehessen igénybe Venni a Nagvtermet.
Dr, sipos Zoltán aliegvző| Jellemző, ho8y sportfoglalkozás céljából is i8énybe veszik a Nagytermet. Az
ilyen jellegű programokra a.ielentkezók száma és a faluházban jelentkező rezsi alapján 3.000,- Ft-ban
.iaVasolom meghatározni a kategória szo18áltatási dúának ös5zegét,

Hull Zjta alpoleármester: lavasolom, hogy a konyhá használata lovasi civil szervezetek számára
in8yenesen leByen biztosított a rendezvényeikkel ö55zefű88ésben.
PaD Huba kéDviselő: szerintem a közö55é8i színtérlovasi lakosok számára nyu8odtan kerülhet
3.000,, Ft,ba alkalmanként, és a kemence használatát is te8yük me8 3.000,- Ft,ra.

Ferenczy Gáborné polgármester me8kérdezi, hogy az előterjesztett javaslatokkal módosított
dútáblázat elfo8adásáVal e8yetért-e a Képviselő,testület, a korábbiakhoz Van,e Valakinek kérdése,
hozzászólá5a, esetle8 más javaslata?
Kérdés,hozzászólás, másjavaslat nem volt, a pol8ármester szavazásra teszifel a kérdéstmiszerint
Ki ért e8yet a ké pviselő i javaslatok beépítéséVel
megfo8almazott ö n ko rm á nyzati 5zol8á ltatási
d útá blázat jóVá h a8yásáva l?

>

Lovas Község Önkormányzai Képviselő-testü|ete 4 szevazáttál, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
4/2015.í1.25,) önkormánvzati hátározat:
lovas Közsé8 Önkormányzat Képviselő-teslülete az önkormányzat
szolgáltatásainak 2015. február 1. napjától elkalmazandó dúait - a
határozat mellékletét képező táblázatban foglalt tartelommal jóváhagYja.
E9!9!@ Ferenczy Gáborné pol8ármester
laEtlqé folyamatos
(A dútóblázot a jeqyzőkönyv

me ékletét képezi)

3. napirend:

A 8yalogiáída teNezé§i díia.

Ferenczy Gáborné pol8ármester ismerteti Demény Zoltán eByéni vállalkozó által készített, 2015/U-

0113,szerződésszámú vállalkozói szerzódés-teNezetet. A szelződésben szereplő teNezői árajánlat
szerint a Vállalkozó bruttó 965.000,- Ft összegű vállalkozói díj ellenében készítenéel az Alsóörs-Lovas
Veszprém összekötőút mentén az Alsóörs, Erkel Ferenc utca, valamint a Lovasj utca közötti
szakaszon 8yalo8járda építésengedélyezési tervdokumentációját, a szerződésben részletezett
feltételekkel. Elmondja, ho8y Véleményeszerint ez elég nagy Volumenű me8rendelés lenne az
önkormányzat részéról, Észrevételezi,előíordul, ho8y a Testület na8y horderejű ü8yben könnyen
dönt, kisebb dolgokban pedi8 nehezen, ezéítkéri a Testület tagjaitól a megfontolt döntést.
pap Huba képviselő: szerintem nem kötelező elfo8adnunk az ajánlatot,
Ferenczv Gáborné Dolgárm€ster: Nincsen olyan gazdasági helyzet, hogy ez lenne a legfontosabb, a
közvilágítással, az utak állapotával is ío8lalkoznunk kell,
Pap Huba kéDviseló: Nem látom ennek a reális értelmét, na8yon kevesen használnák ahhoz képest,
ménnyire drá8a már a tervezés is.
Hull Zita alpolEármester:

lól ki

is Van Világítva a Balatoni út,

Pap Huba képviselő: Nem szeretném me8szavazni ezt a tervezési dúat, csak kíVáncsi voltam,
mennyibe kerül, ezért javasoltam á korábbiakban, hogy kérjünk árajánlatot, Egyáltalán, a
megvalósítás túl drága lenne a településnek,

Ferenczv Gáborné oolqármester: Ráadásul olyan megvalósítási kikötések Vannak, amelyek nagyon
me8drá8íthatiák a tényle8es tervet, Ebben a szerződés-tervezetben például nem szerepelnek a
köZműkiváltások tervei. A Balatoni út is fontos, de vannak ennélfontosabbjárda nélküliutak is.
Pap Huba képviselő: A na8ysá8rendile8 ne8wenmilliós költ§é8vetés kevés erre,
Takác§ Ferenc képviselő: szerintem nem lenne kihasznált a járda.

Pap Huba képviselő: Új célokat, helyszíneket kell me8határozni,

Ferenczv Gáborné polPármester: JaVasolom, hogy ezt a szerződés-tervezetet most ne fo8adjuk el,
viszont határozzunk me8 más prioritást a 8yalo8járda szakaszára Vonatkozóan, és kérjünk erre
árajánlatot.
Kérdés,hozzászólás, más javaslat nem volt, a polgármestel szavazásra teszife] a kérdést miszerint
Ki ért egyet azzal, hogy az e|őterjesztés mellékleteként megküldött szerzódés tervezetet ne
fo8adja el a Képviselő-testúIet, hanem más nyomvonal Vonatkozásában é5 más tervezőktől is
kérjen árajánlatot a tervezésre az önkormányzat?

>

Lovas Község Önkolmányzat Képviselő-testülete 4 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következó határozatát:
5/2o15.{1.26.) önkormánvzáti határozat:
Lovas (ör§ég Önkormányzat Képviselő-testülete a Demény zoltán
egyéni vállalkozó (8200 Ve§zprém. Boksa tér 1/B.) által megküldöti
2oí5lu-oL73, szerződésszámú vállalkozói szerződés terveletét n€m
fo8adjá el. A Képviseló-testület úgy döntött, ho€y a Lovás község
területén létesítendő 8yalogjárda tervezett nyomvonalát később
jelöli ki, és az új nyomvonalra vonatkozóan kér áaajánlatot tervezési
köllség vonatkozásában több tervezőtől.

Eg!g!ó§! Feíen.2y Gáborné polgármester

E3!!I!dq folyámatos
4. napirend: A savanyúfoírás körüliterületen

létesítendő elektlomos vezéték.
Ferenczy 6áborné polgármester tájékoztatja a Képvjselő-testületet, hogy elindult a savanyúforrá5
környékén az állandó villanyvezeték kiépítése,az E-on cé8 felé bejelentetésre került az i8ény,
Minderre azért kerü]t sor, mert a nyári pro8ramoki8 el kell, ho8y készüljön a pro8ramok me8felelő
színvonalú lebonyolitására alkalmas, átlandó Villanyhálózat. A beruházás költsé8e na8yjábólfélmillió
forintos összegetjelent, de ezt a költséget mindenképpen vállalnikella település érdekében,

További kérdés,hozzószólős, fiás jdvdsldt nem volt, az Ónkományzot

dz elhangzottdkdt

tudomásul vette.
5. napiíendI Vegyes ü8yek

5,t.

Mészáros zoltán é5 Mészáros Tünde kérelme

Ferenczy Gáborné pol8ármester ismerteti Mészáros Zoltán é5 Mészáros Tünde Veszprémi lakosok

2015. január 14. napján kelt kérelmét.A kérelmezók arra kérik a Képviseló,testületet, ho8y járuljon

hozzá ahhoz, ho8y a Lovas záítkert 364/4 helyrajzi számú in8atlan tekintetében a Helyi Építési
szabályzatról szóló rendelet módosításra kerüljön úcy, ho8y a kérelmezőknek jo8szerű lehetősé8e
nyíljon a tulajdonukban álló ingatlanon 12o mz-es alapterületú épület me8építésére,A tárgybeli
ingatlan beépítésrenem szánt, Mk,1 kertes mező8azdasá8i öVezetbe tartozik, ahol a le8na8yobb
megvalósítható épület 1oo mz-es területű lehet. A polgármester felhíVja a fi8yelmet arra, hoty a
község Településrendezésj terve, amelynek a Helyj Építésiszabályzat is része, 2014. év vé8énkerült

végle8esen elfogadásra. A településrendezésj eszközök módosítása rendkíVül hosszadalmas és
költsé8es eljárás, annak ellenére is, ho8y a kérelmezők Vállalták a költsé8ek Viselését.Emlékezteti a
képviselőket arra, hogy korábban úgy döntöttek, hogy a most lefolytatott módosítást követően
három éven belúl nem kívánják módosítani a Településrendezési tervet. Javasolja, ho8y kerüljön
elutasításra a kérelem azzal, ho8y Képviseló-testület tájékoztatia a kérelmezőket arról, hogy
kérelmüket nyilvántartásba Veszi, és a településrendezési eszközök soron köVetkező módosításánála
kérelem ta rtalmát figye

le m

be Veszi,

po 18á rmester szavazá s ra teszifela kérdést miszerint
Ki ért egyet azzal, ho8y Mészáros zoltán és Mészáros Tünde 2015. január 14. napján kelt
kérelme kerüljön elutasításra azza|, hogy Képviseló,testület tájékoztatja a kérelmezőket

Kérdés,hozzászólás, másjavaslat nem Volt, a

>

arról, hogy kérelmüket nyilvántartásba Veszi, é5 a településrendezési eszközök
köVetkezó

soron

módosításánáI a kérelem tartaImát fi8yelembe veszi?

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 szavazattal, ellenszávazat nélkúlmeghozta
következó határozatát|
6/2015.(1.26.1 Önkormányrati hátározat:
Lovas l(özség Önkormányzat Képvisel6-testülete Mészáros Tünde és
Mészáíoszoltán Helyi Építésiszábályzát módosításá.a vonatkozó,
2015. ianuár 14. napián kelt kérelmét élutasítia. A Képviselőtestület tájékoztatja a kérelmezőket arról, ho8y kérelmüket
nyilvántartásba veszi, é5 a településrendezési eszközök soron
következő módosításánál a kérelem tartalmát fi8yelembe veszi. A
l(épviselő-testület me8bízza a polgármeslert azzal, hogy döntéséről
a kérelmezőket értesílse.
E9!9!é§! Feren.zy Gáborné po18ármester
!3!t!dú folyámatos

5.2.

Bal08h László beadványa.

Ferenczy Gáborné polgármester jsmertéti Balogh Lá5zló 1025 Budapest, Batyu u.25. szám alatti

lakos beadványát

a

kült€rületi

települési hulladék elszállításáVal kapcsolatban. Elmondja a

képviselőknek, ho8y tovas köZsé8 területén a jo8szabályok előírásainak teljes mértékbenme8felelő
módon zajlik a települési szilárd hulladék kezelése, A hulladékszállítással kápcsolatos önkormányzati
rendelet 2014. év során felülvizsgálatra került, amelynek eredményként keíült megalkotásra é5
elfogadásra a hatályos hulladékkezelési rendélet, A hulladék8azdálkodás kötelezően ellátandó helyi
önkormányzati íeladat, e közszo18áltatást Lovás közsé8 Önkormányzata tazdálkodó szervezet útján
- közszo18áltatá5i szerződés metkötéséVel - biztosítja. Lovas község területén a közszol8áltatás
a8énybe Vétele kötelező. Ferenczy Gáborné Vállalja, hogy ilyen tartalommal Válaszlevelet küld
Balo8h László felé.

íovóbbi kétdés,hozzószólós, más hvaslí't nem voh, 02 ÖnkormónBat az elhangzottokat
tudomásul vette.

5.3.

Ügwédi me8bírás peres eljárássel kapcsolatban

Ferenczy Gáborné polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hoty idézésés keresetlevél
érkezett az önkormányzathoz a VeszprémiJárásbíróságtól. A 2.P.22,027/2074. úgyszáfiúeljáíásban
Dienes Károly és társai felperesek nyújtottak be keresetet Lovas Község Önkormányzata alperes
ellen íöldhasználati dú me8fizetése érdekében.A kereset elutasítását kell kérni tekintettel aría, ho8y
a köVetelés alaptalan. Javasolja a képviselőknek, ho8y bízzon me8 az önkormányzat egy ügyvédet a
perbeli képviselettel.
Takác5 Ferenc kéoviselő: Mindenképpen kell ügyvéd,

Ferenczv Gáborné DolPármester: Amikor me8érkezett az idézés,folytattunk megbeszélést az
ü8yben, és arra jutottunk. ho8y a perrendtartás szerint meghatalmazottként ugyan eljárhat a jegyző
az önkormányzat képviseletében, de célszerű lenne ütyvédet me8bíznia képviselettel,
Takác5 Férenc képviselő: Javasolom dr, Bósze Ferenc Veszprémi ügyvédet,
Ep_E_u_b!_!épyEc]é| Tóth Gáborné korábbialje8yző

is Ve8yen részt a me8beszéIéseken,

Ferenczv Gáborné polqármester: Egyetértek dr. Bősze Ferenc felkeresésével, de javasolom, ho8y
má5 ütyvéd jotivéleményétis kérdezzük me8 az ügyben,
További kérdés,hozzászó|ás, más javaslat nem volt, a pol8ármester szavazásra teszi fel a kérdést
miszerint
Ki ért egyet azzal, hogy a Veszprémi Járásbíró§á8 előtt 2.P.22.021/201,4. ú8y52ámon Lovas
Közsé8 önkormányzata, mint alperes ellen folyamatban lévó peres eljárással összefü8gésben
az önkormányzat ü8yvédet bízzon me8 a peres képviselet ellátá§ára azzal, ho8y a megbizá§
megadása előtt dr, Bősze Ferenc Veszprémi ütwéd mellett más ü8yvéd jo8i Véleménye is
kikéré5rekerüljön?

>

Lova§ (özség Önkormánytat Képviseló-testülete 4 szavazáttal, ellenszávazát nélkül meghozta
következő hatáíozatát:
7/2o15.í1.25,} Önkormánvzati határozat:

Loves l(özsé8 Önkormányzat Képviseló-testülete

a

V€szplémi

.lárá§bííó5á8 előtt Dienés Károly és társai felpeíes€k által indított,

2,P.22.oz7l2ol4, ügyszámon Lovas Község Önkoímányrata, mint
alperes ellen íolyamatban lévő peres eljárás§al összefüggésben
alperesi képviseleténekellátására ü8yvédet bíz meg. A Képvi§előtestület íelkéria pol8áímestert, ho8y €lőzetesen keíesse fel dr.

Bősze Feren. veszprémi ügyvédet, és egy másik ü8yvédet a
iogi
véleményükkikéré§e érdekében.
E9!9!é§i Ferencry Gáborné pol8ármester
Hetáridő: folyámatos

5.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésé.ől szóló
rcndelet me8alkotásáve

l ka

pcsolatos törvény€sségi feIügyeleti eljárás lezá rása.

önkormányzati

Ferénczy Gáborné po18ármester táiékoztatja a Képviselő-testületet, ho8y a nem
közműVel
ö.sze8yűjtött háztartási szennwíz össze8yűjtésének szábályozására vonatkozó rendeletalkotási
kötelezettsé8ének a Képviseló-testület ele8et tett, ezért a Veszprém Me8yei Kormányhivatal előtt
vEB/oo4/I22o/2oI4. ü8yszámon lefolytatott töNényessé8i felü8yeleti ;ljárást a kormányhivatal

megszüntette,
Kérdés,hozzószólős, mós javdsldt nem volt o ndpiíendi ponttdl kdpcsolatban, dz
Önkorm|inyzdt dz

e lho ngzotta kdt

5.5.

tudomásul vette.

A Faluház udvarán található mozgásérzékelő lámpa javítása, a közó§ségi színtérvillanya.

Ferenczy Gáborné polgármester elmond.ia, hogy a Faluház udvarán található közös§égi
felszerelt mozgásérzékelő lámpa nem múködik rendesen, Valószínúleg meghibásodott.

színtéren

Pap Huba képviselő: Rossz az érzékelőbeállítása. Vagy mozgásérzékelőre Vagy állandóra kel|
beállítani.

Takács Ferenc képviselő: sajnos ez biztonsá8i problémákat is felvet, mert ha nem
működik a lámpa,
a sötétben szétszedhetik, ellophatják a gépeket, a traktort stb.

Pap Huba képviseló: Javasolom, ho8y építsük ki a közössé8i színtérena Villanyvezetéket,
nem
hiszem, ho8y vállalhatatlanul drága lenne,
Ferenczv Gáborné Dolgármester: szerintem földkábellel
mint a lé8kábel.

kellene megvalósítani, biztonsá8osabb,

PaD Huba kéovjselő: Kérjünk ajánlatokat a kintiVjllany kaépítésére,a lámpa, a
kábel és az áramvételi

lehetősé88el, megoldási java5latokkal.

Hu|| Zita a|po|qármester: Javasolom Fülöp Zoltán, szántó

a.iánlattételre.

csaba é5 a VA-BÓ Kft. megkeresését

Továbbí kérdés,hozzászólós, más jdvdsldt nem voh d közössegí színtélvitldnwezetékének
kíépítésevel
kapcsolotban drojónlatok kerütnek bekéíésle,

5.6.

A Faluház udvarának térkövézése

Ferenczy Gáborné poltármester elmond.ia, ho8y a Faluház udvarának térköVezése garázsok
a
előtti
részen sür8ető probléma, mert állandó használatnak Van kitéVe a terület, a fú ka lett taposva,
teljesen elsarasodott a terület.

A

napirendi ponttol kapcsoldtbdn kédés,hozzőszótás, más javdslat nem volt,
udvarónak térkövezéséle árujónldtok kerülnek bekaésre.

d

Fdluház

NAPIRENDUTÁN!
A pol8ármester kéri, ho8y a nyílt ülést követóen árt ülés€n döntsön

a Képviselő-testület kettó

hatósá8iü$ben. Me8kérdezi, ho8y napirend utáni bejelentése van-e valakinek?

Nodrend utánt beielenta nem voft,

d

polgóí,nestef a2 ülést 79 óra oo P.rckor bezórto.

l

Ferenczy

Góbohé

Polqórrnester
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