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tAKossÁc (öRÉBőt:

Nem jelent me8 senki

NAPiREND

E

LőTT:

A polgármester köszöntia megjelenteket, me8állapítja, hogy az ülésen az 5 települési képviselő közül
4 fő Van jélen, így a testület határozatképes. AZ ülést megnyitja. Ezt köVetően javaslatot tesz az ülés

napirendjére. lavasol.ia, ho8y a Testület a me8hívóban me8jelölt napirendi pontokat tár8yalja, a
megjelölt 50rrendben, Megkérdezi, ho8y más egyéb na pire nd i .iavaslata Van-e Va|akinek a képviselők
közül, ToVábbi na pire nd i .iavaslat nem Volt, a l(épviselő-tesiület a nyílt ülés napirendiét az alábbiak
szerint hatálozta meg;
NAPlREND:

1,
2,
3.

A pénzbeli és természetben nyújtott szociá|is ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati

rendelet,

ATeleházbeszámolója,
Veeves ügvek.

NAPIRENDTÁRGYALÁsA:

1.

napirend: A pénzbeli és természetben nyújlott szo.iális ellátások helyi szabályairóI szóló
önkormányzali rendelet.

Ferenczy Gáborné polgármester ismerteti a napjrendi ponttal kapcsolatos benyújtott előterjesztést.
Megkéria képviselőket, ho8y te8yékfelaz előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket.

Takács Ferenc képviselő: Hiányolom, hogy az aktuális Vagyoni helyzetet nem Veszi figyelembe a
rendelet, va8y például a tőkejövedelmet. Előíordulhat, hogy valakinek komoly Vagyona Van, de a
kérelem benyújtásakor alacsony jövedelemmel rendelkezik, a rászorultsá8iféltételeknek me8felel.
Hull Zita alpolqármester: A Va8yon nem mobilizálható egyból, amikor rászorulttá válik e8y személy.

Kapfinqer Júlia adóüEvi íőmunkatárs: Ho8yan tudjuk értékelnia va8yont? Valamit lehetsé8es
értékelni,valamit Viszont nem Va8y na8yon bonyolult módszerrel, A vagyon eddig is bevallásos
módszerrel szerepelt a kérelmekben. ln8atlanról adó- és értékbizonyítványt jo8szabályban
me8határozott esetekben állítható ki, ilyen tipikusan a hagyatéki eljárás. A lovasiakról esetle8 ki
tud.iuk deríteni, ho8y az or5zá8 más területein területén rendelkeznek-e Vagyonnal. E8yébkéntnem
jellemző a visszaélés, a Valóban rászorultak nyújtanak be kérelmet. AjöVedelmi határok pedi8 elé88é
szigorúak.

dr, sipos zo|tán aIiegvző: A szociális ellátások hatósá8i ü8yeinek hatékony intózése Végett iavasolom,

hogy

a

lakhatási célú,az ápolási célú,a gyó8yszerkiadásokhoz nyújtott,

örökbefo8adáshoz

a

születéshez és

kapcsolódó, Valamint a temetési költ5é8ekhez nyújtott települési támo8atás iránti
kérelmek elbírálá5ára vonatkozó hatáskör kerüljön átruházásra a polgármesterre,

Miután további kérdés,hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést,
miszerint
> (i ért egyet az Önkormányzat a szociális ellátások helyi szabályairól 5zóló önkoímányzati
rendeletnek a jaVaslatok beépitéséveltörtént módosított szöVe8ének elfo8adásával?
Lovas Közsé8 Ónkormányzat

(épviselő,testülete 4 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta

(A rendelet o jegyzőkőnyv

2. napi.end:

ne

ékletét képezi,)

A Teleház 2014. évről szóló beszámoló.ia.

Ferenczy Gáborné pol8ármest€r felolvassa a Képviselő-testület tagjai részérea Teleház é5 Könyvtár
2074. é\!lő| szóló beszámoló.iát, amelyet szendi Péter, az intézményVezetője készített.

Kérdés, hozzászólás, más javasíat nem volt, Lovas Köz9é8 Önkormányzai (épviselő-testülete 4
szávazáttal, ellenszavazat nélkÜl meghozta kÖvetkező határozatát:
15/20t5.íl|.23.) önkormánvzati

hatáíozat:

Lovas közsé8 Önkormányzata Képviselő_testülete
Könwtár 2014. évről szóló beszámolóiát elfogád.ia.

a

Teleház és

3. napirend; Ve8yes ügyek

3,1.

A

DRV zrt. me8keresése az önkormányzati víziközmű_vagyon térítésmentesállami

tulajdonba adásával kapcsolatban.

Ferenczy Gáborné pol8ármester tájékoztatia a Képviseló-testületet, hogy a DRV Zrt. levelet küldött,
amelyben arról tájékoztatta az Önkormányzatot, ho8y számos önkormányzat részéről felmerült az
önkormányzatitulajdonban álló víziközmű-Va8yon térítésmentesállamitulajdonba adásának i8énye,

és ez alapján a társasá8 kéri az önkormányzatot, ho8y amennyiben térítésmentesen állami
tulajdonba kíVánja adni a Víziközmű-va8yont, azt jelezze a DRV zrt, felé. Elmondja, ho8y szerinte ezzel
az ü8ylettel Várni kellene. l8az, ho8y karban kell tartani a közműVeket, de mé8i5 az önkormányzati
Vagyon részétképezi,

Takács Ferenc kéDviselő: l8azából a DRV Zrt. kellene, ho8y fizessen, hogy használja az önkormányzat
va8yonát.

Ferénczv Gáborné polgármester: Koncessziós dúat fizetnek,
tevékenység céljából.

de ők használják, profitot termelő

Kérdés,hozzászólás, másjavaslat nem volt, a pol8ármester szavazásra teszifela kérdéstmiszerint

>

Ki ért egyet azza|, hogy Lovas Közsé8 Önkormányzata ne adja térítésmentesenállami
tulajdonba az önkormányzati tulajdonban álló Víziközmű_vagyont?

Lovas Közsé8 Önkormányzat Képviselő-testülete 4 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát|
17l2015.(l1.23,1 önkormánvzeti határozatI
l"ovas Község Önkormányzat l(épviselő_testülete úgy dönt, hogy
nem adja térítésmentesénállami tulajdonba ez önkormányzati
iulajdonban álló víziközmű-vagyont.
Eg!g!é$ Feren.zy Gábolné pol8árme5ter
Ei&!íqq fovamatos

5.2.

Megállapodás települési se8édre vonatkozóen.

Ferenczy Gáborné pol8ármester tájékoztatja a Képviselő,testületet, ho8y a Veszprém Megyei
Kormányhivatal BalatonfürediJárási Hivatala megállapodás-tervezetet juttatott el az önkormányzat
részére, amely a telepúlésiügyse8édi rendszer lovasi me8valósítására vonatkozik, A település!

ü8yse8édi rendszer kialakításának célja, hogy az állampolgároknak olyan településeken is
lehetősége le8yen államigaz8atási ü8yek kezdeményezésére és intézésére,amelyek nem járási
székhelyek vagy kirendeltsé8ek. E célbót a kormányhivatal me8áltapodás megkötését
kezdeményezte Lovas önkormányzatáVal. A po18ármester ismerteti a megküldött szerzódés,
tervezét lényeges elemeit, Elmondja, hogy az ü8yse8éd kéthetente 1-1 órára .iönne Lovasra,
ingyenes szolgáltatás, és összefüg8ésben Van a szociális ellátások átalakításáVal is.

Kérdés,hozzászólás, má§javaslat nem Volt, a po18ármester§zavazásra teszifela kérdést miszerint
Ki ért e8yet azzal, hogy Lovas Község Önkormányzata megállapodást kössön a Veszprém
Megyei Kormányhivatallal telepűlési ü8ysegédi feladatok ellátására?

>

Lova§ Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 szavezattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következó határozatát:
18/2015.íl1.23.1 Önkormánvzati határozat:
|,ovas Község Önkormányzat (épviselő-testülete úgy dönt, hogy
me8állapodást köt a Veszprém MeBYei xormányhivaiallal települési
ü8ysegédi feladatok ellátására.
A (épviselő-testület me8bízza a pol8ármestert sz€íződés
aláírásával, és a Kormányhivatal részére történő me8küldésével.
E9!9!és Feren.zy Gáboíné pol8ármester
!3!ii!i!É 2015, íebruár 28.

5.3.

Rózsáhegyi zsolt kérelme.

Ferenczy Gáborné po18ármester ismerteta Rózsahe8yi Zsolt lovas, Forrá5 köz területén fekvő ingatlan
tulajdonosának beadVányát, amelyet a képvjselők előzetesen i5 me8kaptak. Elmondja, ho8y
tudomása szerint az út mentén fekvő telkek használói közül néhányan hozzájárulás né|kül Vezették
bele a me8lévó dréncsőbe a saját Vízelvezető csövúket, ez okozhatta a központi cső eldugulását é5 az
út károsodását, Az tény azonban, hogy az út majdnemjárhatatlan.
Hull zita alpolgármester: Hányan laknak az utcában?
Ferenczv Gáborné polgármester: Le8alább 15,en, szerintem híVjunk össze me8beszélésta probléma
megoIdására, de Véleményemszerint árkot nem lehet húznjaz úton sem a szélén, sem középen.
Takács Ferenc képviselő: Az aszfaltozás, lejtetés gondolom nagyon drága lenne.

A hdpírcndi pohttdl kdpcsolotban kérdés,hozzószólós, más jdvaslot nem volt, d Képvíselő-testüIet
kezdeményezí lakossógi egyeztetés megszervezését
Forrás köz közút álldPotónok
megiavítósóra,

a

3

5,4

Termelőkúttal történó karsztvíz kítermelés el6zetes vizsgálati eljárásnak me8szüntetése.
Ferénczy Gáborné pol8ármestér ismerteti a Közép-dunántúli KörnyezetvédéImi é5 Természetvédelmi
Felü8yelő§é8 25752/20L2. számú ü8yben hozott 95u/2015. iktatószámú határozatát a Balatonfelvidék területén ivóVízellátás céljából létesítendó 6 db. termelókúttal történő karsztvíz kitermelés
előzetes Vjzsgálati eljárásának me85züntetéséről, amely előzetesen me8küldésre került a képviselők
részére.

A napircndi ponttdl kdpcsolotbon kérdés, hozzószólós, más idvosldt nem volt, d Képviselfitestület

tudoúásul vette

o

Közép-dunóntúlí Kőmyezetvédelmi

és természetvédelmi Felügyelíhég

25752/2012. szómú ügyben hozoft 9511/2015. iktotószámú határczotát.

NAPIRENDUTÁN:
A po18ármester megkérdezi, hoBy napirend utáni bejelentése Van-e Valakjnek?
Nophend utání beielentés nem volt,

d

polgálmester dz ülést 79 óru (n perckoí bezórtd.

Kní,

ú-u_i-t-n__1

FércnczyGliborné
Polgórmestel

dl, sípo- zoltán

