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E

LőTT:

A polgármester köszönti

a me8jelenteket é5 megállapítja, ho8y az ülésen az 5 települési képviselő
közül 5 fó Vanjelen, Gy a testület határozatképes, Az űlést me8nyitja.

A napirend tár8yalását megelőZően tájékoztatja a Képviselő-testúletet, hogy a mai napon zámbó
Miklós úr telefonon kérte áz Önkormányzatot, hogy a napirend tár8yalását megelózően személyesen
előadhassa kéréséta Testület előtt. Kéri, ho8y ehhez a Testület tagjai járuljanak hozzá.

Zé!LEL!]jL|é! Köszönöm

a lehetőséget. Több mint 20 éV köt Lovashoz, a településen a borászatot és

a főzési kultúrát szeretném feléleszteni. Ehhez minden vé8zettséBem megvan, borászkodom. Nagyék

-

a helyi 8aléria tulajdonosai - területét átveszem, a ré8i óVoda épületét felújítom, a művészetet, a
borászatot félkarolom. A falu határában taIálható épitményem előtt szeretnék borteraszt létesíteni
egy árkádszerú terasz építésével.A balatonfűredi építésihatósá8 tájékoztatott, hogy további
beépítésrea területemen nincsen lehetősé8, ezért kérem a Testület hozzájárulását ahhoz, hoBy az
árkáddat bőVithessem épületemet. Túl szigorú a HÉsz, mé8 árkádot sem szabad felépíteni,Elhoztam
a rajzomat is, a fürediek sajnos elzárkóztak a hozzájárulástól.
csaika GVörqv képviselő: Mekkora a telek?
Zámbó Miklós: 1.8oo m'.

csaika GVörgv kéDviselő| Nem lehet összevonni az ö55zes területét?
Ferenczv Gáborné DolPármester| Balatonfüred csak a HÉsZ-t nézi, és amG a mostani előírásokat
tartalmazza, addig nem adja ki az építésiengedélyt, nem is adhatja. Ahhoz, hogy a Testület
hozzájáruljon, a TelepülésrendezésiTervet kellene módosítani, Jelenle8 nem járulhatunk hozzá, és a
rendezési terV módosítása többéves procedúra.

csaika Gvörqv képvjselő:

Az

Mk-2-re vonatkozó e|őírások mindannyiunkat kötnek,

az

a

leglénvegesebb, hogy alapvetően beépítésrenem szánt területről Van szó. Ez 120 nm-ben van

maximalizá|Va, tehát nem igaz, hogy a borászatot ne lehetne fejleszteni. Az,,árkád" építésiszabályok
szerinti mjnősítése építésú8yihatósá8i kérdés,ebben áz önkormányzat nem tud állást fo8lalni,

zádbó MíkIós megkirszönte o tóiékoztdtást

és tóvozott dz üléstől.

Ferenczy Gáborné polgármester ezt köVetően javaslatot tesz az ülés napirendjére, JaVasolja, ho8y a
Téstület a meghiVóban megjélölt napirendi pontokat tártyalja, a me8jelölt sorrendben. Megkérdeli,

ho8y más e8yéb napirendijavaslata van-e Valakinek a képviselők közül. További napirendi javaslat
nem Volt, a Képviselő-testület a nyílt ülés napirendiét az alábbiak szerint határozta me8l
NAP|REND:

1.
2.
3.
4.
5.

LoVa5 Közsé8 Ónkormányzatának

2o15. évi költségvetéséről szóló rendelete,

A Falugondnoki szolgálat beszámolója,
Védőnői, háziorvo5i bes2ámoló,
Az AlsóörsiÓVoda
bes2ámolója,

Vegyes ü8yek,

NAPIRENDTÁRGyALÁsA:
1. napirend: A lovas Nözsét Önkormányzatának 2015, évi költségvetéséről sróló rendélete.
Ferenczy Gáborné poltármester ismerteti a napirendi ponttal kapcsolatos benyújtott előterjesztést,

Tájékoztatja a képviselőket, ho8y az első íordulóhoz képest a módosulás a következő: a tartalék
összege (K512) 345 eFt tal csökkentésre került a beruházások (K6) jogcímen belül az e8yéb tár8yi
eszközök beszerzése, létesítése(K64), Valamint az ahhoz kapcsolódó ÁFA-kiadás {K67)jogcim javáía.
Ez az Önkolmányzati Hivatal tovasi Kirendeatségének számitó8ép beszerzésének költsé8ét jelenti,
amelyról a Tisztelt Testület 2015, febr, 23. napi ülésén döntött a beérkezett árajánlatok alapján.
Metkéria képviselőket, ho8y te8yék felaz e|őtérjesztésselkapcsolatos kérdéseiket.

Miután további kérdés,hozzászólás nem érkezett, a polgármesteí szávazásra teszi fel a kérdést,
miszerint
> Ki ért egyet az Önkormányzat 2015, éVi költsé8vetéséről szóló önkormányzati rendelet
elfoBadásáVal?

lovas Köz5é8 Önkormányzat KépVi5elő-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat nélkúlme8hozta a
3/2075-1t .7o-) önkomónvzati rendeletet oz önkomónvzdt
évi költsédveteséről.
(A íendelet o jegyzőkönyv mellékletétképezi.)

2075.

2. napirend: A Falugondnoki szolgálet beszámolója.
Ferenczy Gáborné polgármester ismerteti a Képvjseló-testütet ta8jaivaI a FaliJ8ondnoki 5zo18álat
2014. évről szóló beszámolóját, amelyet 5árdi Máté falu8ondnok készített.Tájékoztatja a testületet,
ho8y a falu8ondnok é5 a szo18álat lelkiismeretesen Vé8zi munkáját,
Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt, Lovas Közsé8 Önkoímánvzat xépviselő-testülete 5
szavazattal, ellen§zavazat nélkül me8hozta kÖvetke!Ő határozatát:
19/2o15.(ll1.o9.) önkormánvzati

határozat:
Képviseló-testülete
szol8álat 2014. évről szóló beszámolóját köszónettel

Lovas közsé8 Ónkormányzat

a

Falu8ondnoki

elío8edja,

3, napirend: védőnői, háziorvosi b€számoló.
Ferenczy Gáborné pol8ármester ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a Védőnó, Juhászné Gerbel
Marianna 2014. éVról 5zóló beszámolóját, elmondja, ho8y nagyon szeretik a településen a Védőnőt,
nem csak munka-. hánem szabadidejébén is intézkedik, ha 5zúksé8e5,eZért őt dicséret illeti, Kérdés,

hozzászó|ás, más java5lat nem volt, Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazettal,

ellenszavazat nélkül meghozta következő

határczatát:

2ol2o15.(ll1.09.) önko,mánvzati

határozat:

Lovas kózség Önkoímányzat Képviselő-testülete Juhászné Gerbel
Mariann védőnő 2014. éulől szóló beszámolóját dicséíettelé§
köszönettel

elfogadja.

A polgármester ismerteti a Képviselő,testület ta8jaival dr. Bardóczi Miklós háziorvos 2014, évről szóló
beszámolóját. Kérdés,hozzászólás, má5 javaslat nem Volt, Lovas Község Ónkormányzat Képviselő-

testülete

5

szavazattal, ellenszavazat nélkülmeghozta következő

határozatát:

21l2o15.(ll1.09.) önkormánvzati határozat:
Lovas közsé8 Önkormányzat Képviselő-te§tülete dr. Bardó.zi Miklós
háziorvos 2014. évról szóló beszámolóját köszönettel elrotadie.

4.

napirend: Az Alsóörsi Óvoda beszámolóia.
polgármester
A
asmerteti a Képvisető-testület tagjaival az Alsóörsi ÓVoda vezetője, csiszárné Huszár
Judit által előterjesztett részletes beszámolót, az óVoda 2013, és 2014. éVi működéséről, Kérdés,
hozzászó|ás, más javaslat nem Volt, Lovas l(özsé8 Önkolmányzat Képviselő-testülete 5 szavázattal,
ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát:
22l2015.(ll1.09.) önkormánvzati

határozat;

Lovas község Önkormányzat Képviselő-testülete Giszárné HUszá.
Judit óvodavezelő által az Alsóörsi óvodá 2013. és 2014. évi
műkódéséről készített beszámolóját köszönettel

elfogadja.

3. napirend: Vegyes ügyek

3.1. A Petőfi

utcában és áz Alany János utcában tőrtént közútkárokkal kapcsolatos vis máior

pályázatok.

Ferenczv Gáborné polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, ho8y 2015, február 11-én a
Petőfi utcán található közúti összefolyó, 2015. február 12-én pedi8 az Arany lános utca fe15ő részén
található vízelvezető beszakadt a hirtelen elolvadt hó miatt lezúduló nagy mennyiségű víz hatására.
llyen természeti események okozta károk esetén lehetóség Van az ún. Vis maior központi támogatás
igénybe vételére, me8feleló pályázat benyújtásáVal. A Vis maior támo8atás a kárelhárításijelenti. Az önkormányzat 2015. február 13-án
helyreállitási költsé8ek 70 %-ának me8térítését

bejelentette a káreseményeket, a Katasztrófavédelem és a Vízü8yi hatósá8 szakemberei pedig
megtekintették a helyszíneket, je8yzőkönw kerolt felvételre, Az önkormányzát nem rendelkezik
biztosítással e közterúletekre Vonatkozóan. lavasolom, hogy a Képviselő-testület hozzon határozatot
az önrész biztosításáról, a pályázat benyújtásának megerősítéséről. Vállalom, hogy a benyújtott
pályázat folytán történt intézkedésekről tájékoztatom a Testületet,

Kérdés,hozzászólás, másjavaslat nem volt, a pol8ármester szavazásra teszifel a kérdéstmiszerint
Ki ért eByet azzat, hogy Lovas Község Önkormányzata Vis maior támo8atás iránti kérelmet

>

nyújtson be a Belügyminisztériumhoz a Magyar Államkincstár, illetve a Veszprém Megyei
Kormányhivatal útján, a Petófi utca (116, hrsz,)területén a hirtelen hóolvadás miatt lezúduló
Víz miatt csapadékelvezetőben keletkezett káresemény helyreállítás; költsé8einek
megtérítéseiránt?

a

Lovas Közsé8 Önkormányzat Képviselő-testülete 5 §zevazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatáti
23l2o15.íll1.09.} önkormánvzati határozat:
Lovas Közsé8 Önkormányzat Képviselő-testülete ülésénúgy
határozott, hogy vi§ maiortámo8atás címen támo8atási igényt nyúit
be a Belügyminisztériumhoz.

A kálesemény me8nevezése: |-ovas, Petőíi utaa közút beszakadása
helye:8228 Lovas, Petőfi sándor utca (116/1 hrsz.).
A káres€mény forrásösszetétele:
Megnevezés
saiát folrás (biztosítási
összeg nélkül)
Biztosító kárté.ítése
Egyéb forrás
Vis maiortámo8atá§i
igény
Folrá5ok összesen

2o1s. óv
Lzz,Loo,- Ft

30%

Ft
0,_ Ft
284.900,- Ft

0
0
70%

%

0,_

407.000,- Ft

1oo

%

A

károk helyreállítá§ának tervezett összköltsége 4o7.ooo,- Ft,
melynek fedezetét az Önkormányzat részben tudia biztosÍtáni. A

Testülel nyilatkozik árról, hogy
va8yonelem a tulajdonát képezi.

A

a

káleseménnyel éíntett

károsodott építménya2 önkormányzat

feladatának ellátását srolgálieI

alábbi kötelező

-

településüzemeltetés: helyi közút fenntartása (Mötv. 13. § (1}
bek. 2. pont.)
A beköVetkezett káleseménnyel kapcsolatban az Önkormánvzat
nem lendelkezik bizto§ítással, az adott káreseményre biztosítási
össze8et nem i8ényelt.
A Képviseló-testület hátároz álról, hogy a károsodott in8atlanra
értékkövetó határozatlan idótartamú biltosítást köt, és vállelia
ánnak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint a támo8atás
elszámo|ásának benyúitásakor igazoljá a biztosítási §zerződés
megkötését a Magyaí Államkincstáí területileg illetékes
l&zgató§ága felé.

Az

Önkolmányzat vállalja a károsodott ingátlannak a
költsé8hatékonysá8 és a me8valósíthatóság §zempontjaira

tekintettel történő helyreállítását.
Ar Önkormányzát más - a tulajdonában lévő - vagyontárg8yal e
feladatát ném tudie ellátni.
A Testület á saiát foríás ös§zegét a 2015. évi költségvetéséről szóló
3/2015. (ln. 10.) önkormányzaii Költségvetési Rendeletében
biztosítja.
A Testület megerősíti és jóváha8yia a Polgármestel
kötelezettsé8vállalását.
A Testület felhatalmázza a pol8ármestert az igénvb€jelentés
benyújtására.
Felelós: Ferenazy Gábof né polgármester
dr. sipos zoltán aljegyzó
Határidő| 2015. március 25.
Kérdés,hozzászólás, másjava5lat nem Volt, a po lgá rm ester szavazásra teszifela kérdést miszerint
Ki ért e8yet azza|, ho8y Lovas Község Önkormányzata Vis maior támogatás iránti kérelmet
nyú.itson be a Belügyminisztériumhoz a Magyar Államkincstár, illetve a Veszprém Megyei

>

Kormányhivatal útján, az Arany,'ános utca (130/2. hr5z.) területén a hirtelen hóolvadá5 miatt

lerúduló víz miatt a csapadékelvezetóben keletkezett káresemény helyreállítási költsé8einek
me8térítéseiíánt káresemény helyreállítá5i költsé8einek megtérítéseiránt?

Lovas Közsé8 Önkormányzat Képvi§eló-testülete 5 szávázattal, €llenszavezat nélkül me8hozta
következő határozatát:
24l2o15.íll1.09.) önkormánvzati határozát:
Lova§ Közsét Önkormányzat Képviseló-testülete ülésénú8y
határozott, ho8y a vis maior támogatás .ímen támogatási itényt
nyúit be a Belügyminisztéiumhoz.
A káresemény megnevezésé: Lovas, Arany János utca közút
beszakadá9á
helye:8228 Lovas, AlanyJános utcá (130/2 hísz.).
A káresemény forrásösszetétele:

Melnevezés
saiát forrá5 (biztosítási

2015. év

%

59.400,_ Ft

ao

óss2eg nélkül)

Blztosítli kártérítése
EgYéb foríás
Vis maior támogatási
igénv
Foríások ö§szesen

A

0,- Ft
138,600,_ Ft

0
o
7o%

198,000.- Ft

loo%

0,- Ft

károk helyíeállításának tervezett ai§szköltsé8e l98.00o,-

Ft,

melvnek fedezetét ar Önkormányzat résrben tudja biztosítani.

nvilatkozik arról, ho8y a káreseménnyel érintett
vagvonelem a tulaidonát képezi. A károsodott építményaz

A T*tület

önkoímányzat alábbi kötelezó feladatának ellátását szolgália l
telepúlésüzemeltetésihelyi közút íenntartása (Mótv. 13. § (l) bek,
2. pont.)
A lrekövetkezett ká]eseménnyel kapcsolalban az Önkoímányzat
nem íéndélkezikbizto§íhí§sal, az adott káre§eményre biztosítási
összeget ném itényelt.
A Képviselótestület hatáíoz aftól, ho8y e károsodott ingatlanra
értékkövető határczátlan időtartamú biztosítá§t köt, és vállalia
annak 4 éven kéresztüli íenntartását, valamint a támogatás
el§zámolásának benyújtásakor igazolia a birtosítási szenődés
meBkötését a MaByar Államkinc§tár területileg illetékes
ltaztató§ága felé.
Az Önkormánvzat vállalia a károsodott ingatlannak e
költséghatékonysá8 és a mepalósíthatósát szempontiairá
tekintettel tönénő helyíeállítását.
Az önkormányrat má§ - a tulaidonában lévő - vágyontár8tyal a
féladatát nem tudja el|átni,
A Testület a saját forrás iisszegét á 20t5. évl költségvetéséről sróló
3/20t5. (lll. t0.) önkormányzáti Költségvetési Rendeletébén
bizto§ítja,
A Testület me8erő§íti é§ jóváha8yja a Polgármest€r
kötelezettségvállalását.
A Téstület felhatalmalra a pol8ármesteft az iténybejelentés
benyújtására.

E9!9!é§: Feíenczy Gáborné pol8ármesteí

dr. sipos zoltán alje8yző
Határidő: 2015. máícius25.

5.2.

Vízkár_elhárítás.

Ferenczy Gáborné polgármester tájékoztatja a Képviselő,testületet, ho8y a lovasi séd patak
esetle8es kiöntése miatt 160 db homokzsákot kell készenlétben tartania a településnek. Ebből 30
darab lesz állandóan megtöltve, a többi zsák elókészületben kell, ho8y le8yen. Homokot kell
hozatnunk.
A napirendi ponttdl kdpcsolatban kérdés, hozlászólós, mós jdvasldt nem volt, d KépvísetfutestüIet
íntézkedikd vízkórok megelőzése adekében 760 homoksák készenlétben tdftógiról.

5.3. 9ontotttetőpala

elszállítása.

Ferenczy Gáborné po18ármester tájékoztatja a Képviseló_testületet, hogy három árajánlat érkezett

a Faluház lebontott palatetejének elszállítására: szedlák Gábor Veszprémi vállalkozótól bruttó
465.500,- Ft szállítási díj össze8ben, amely a felrakodás költségét nem tartalmazza; a Fara8ó
Környezetvédelmi Kft-tól összesen bruttó 432,920,- Ft, ámely szintén nem tartalmazza a felrakodás
költségét; ezen kíVül az LTV Trans zrt. tájékoztatása, amely szerint csak fóliázva, raklapon tudják
csak átvenni, ezt azonban az Önkormányzat nem tudja biztosítani, Javaslatot tesz arra, hogy kérjen
árajánlatot a Képviselő testület a felújítá5t Vé82ő Kovács Károly egyénivállalkozótól a felrakodás és
a szállítás lebonyolítá5ára.
teszifela kérdést mjszerint
Ki ért egyet azzal, hogy a Pol8ármester a Faluház tetőzetének felújításából származó
veszélyes hulladéknak minő5ülő bontott pala hulladék felrakodására és elszállíttatására

Kérdés,hozzászólás, má5javaslat nem Volt, a Po|gármester szavazásra

>

kérjen árajánlatot Kovács Károly 8228 Lovas, Petőfi u. 8, 5zám alatti egyéni Vállalkozótól?

Lovas Község Önkormányzat KépviselŐ-testülete 5 szavazattal, ellenszavazát nétkül me8hozta
következő határozatát:

25l201s.(ll1,09.) önkormánvzáti határozai:
|,ovas község Önkormányzat Képviseló-testülete

íelkériFeren.zy
Gáborné pol8ármestert, ho8y a Faluház tetőzetének felújításából
származó veszélye§ hulladéknak minősülő bontott pala hulladék
felrakodására és elszál|íttatására kérjen árajánlatot Kovács Károlv
8228 Lovas, Petőfi u.8. szám alatti egyéni vállelkozótól, és a
beérkez€tt aián latról tájékoztassa a Testületet.
E9!9!@ Ferenczy Gáborné polgá rmester
!3Et!dé foíyamátos

5.4. A Felugondnok

teleíonköltség_hozzájárulása.

Ferenczy Gáborné pol8ármester tájékoztatja

a

Képviselő-testületet, hogy

sárdi

Máté

falu8ondnoknak jelentősen me8nöVekedett a telefonköltsé8e a munkájáVal összefüg8ésben, ezért
azzal a kérésselfordult a Testülethez, ho8y amennyiben lehetősé8et lát rá, a továbbiakban havonta
4.500,, Ft összegge l já ru ljon hozzá az önkormányzat a telefonköltsé8eihez,
Kérdés,hozzászólás, másjavaslat nem Volt, a polgármester szavazásra teszifel a kérdéstmiszerint

> Ki ért e8yet

az

Önkormányzat sárdi Máté falugondnok munkájával
összefüggésben felmerülő telefonköltsé8éhez havonta 4,5oo,- Ft ö55ze8ű költségtérítést
biztosítson?

azzal, ho8y

Lovás Kózség Önkormányzat Képviselő_testülete 5 szavazattal, ellenszavazát nétkül meghozta
kővetkező határozátát:

2612015.(ll1.09,) önkormánvzati

határozet:

Lovas község Önkormányzat (épviselő-testülete sáídi Máté

falu8ondnok számára a munkáiával összefü8gésben felmerüló
telefonköltsé8éhez havonta 4.500,_ Ft összegű költsé€térítést
biztosít a 2015. évi költ§étvetés terhére.
E9!9!é§ Feren.zy Gáborné pol8ármester
Haráridő: azonnal

5.5.

Hatiá] út elnevezése.

Ferenczy Gáborné polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy egy hatósá8i eljárás
kapcsán derült ki, hogy a LoVa§ község Paloznak kózség határán húzódó út, amely a köztudatban
Határ útkéntszerepel, a nyilvántartások adatai szerint nem került hivatalosan Határ útként
beje8yzésre. szüksé8es lenne hivatalosan is elnevezni ezt az utcát, a hatályos önkormányzati
rendelet előírá§ainak megfelelően.
A nopirendi ponttdl kapcsolotbdn kédés,ho22ászóIós, fiós jovdslat nem volt, d Képviselő-testület
eEyetért azzdl, hogy a ,,Hdtár út" hivatalos elnevezése íánt íntézkedníszükséges.

5.6.

Elbirtoklá5 megállapítása iránti peres elJárás.

Ferenczy Gáborné po18ármester tájékoztatja a Képviseló,testületet, hogy Dienes Károly és társai
által az Önkormányzat ellen használati dú iránt indítoft perben (2,P,22,027/2oL4-) az Önkolmányzat
képvi§eletében eljáró dr, Pajor Levente ügyvéd javaslatára elbirtoklási kereset kerül benyújtásra a

jelenle8i felperesekkel szemben. A kereset szerint az Ónkormányzat a perbeli utakat elbirtokolta,
mert annak töNényi feltételei fennállnak, Dr, Pajor Levente ú8yvédin8yenes közreműködéssel
vállalta az ü8y ellátását.

A ncpirendi ponftol kapcsolatbon kédés,hozzószóIós, mós javasldt nem volt, d Képvíselő-testület
kiiszöneftel egyetéft dzzal, hogy üenes Kóroly és tuldldono§álsoi ellen a Lovds zórtkert 309/2 és
309/3 helyrdjzí számú ingdtldnok vonotkozósóbon elbhtoklós irónti keíeset kerüuön benyújtósra
o bíftisághoz, dr, Pdjot Levente ügyvéd kőzrcműködésével,

5.7.

z§igmond l§tvánné kérelme.

Ferenczy Gáborné po18ármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, ho8y Zsi8mond lstvánné Lovas,
Bartók Béla !. 24. szám alatti lakos beadványt nyújtott be az önkormányzathoz, amelyben kéri a
Bartók Béla utcában a közút küavítását, mert azon nem tud me8felelően elfolyni a csapadékvíz, a
házához bokái8 érő Vízben tud csak bejutni. Tájékoztatja a képviselőket, ho8Y kint járt a helyszínen,

és helyi VállalkozóVal intézkedett az útjavltás iránt, murva leszórásáVal kerül feltöltésre

a

me85üllyedt Útszaka§z.

A napircndi Ponttdl kdpcsoldtbdn kérdés, hozzószólás, mósjdvasldt nem volt, a Képvíselő-testület
tudomá'ul vette és egyetért a Polgármester intézkedésével.

5.8.

szabó Miklósné há.a elótti út§zákasz javítása.

Ferénczy Gáborné pol8ármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, ho8y szabó Miklósné háza előtt

szintén a lezúduló csapadéknak köszönhetően állandó problémát jelent az, ho8y befo|yik a Víz a
kertbe, károsÍüa a házat. lntézkedni szüksé8es a javítás iránt- Javaslatot tesz arra, hogy kérjen az
önkormányzat árajánlatot a Bér-Gép-szerKft-től, steierlein Attilától (csopak) és Dol8os sándoí
loVási lakostól az aszfaltsze8ély mégemelésére,útjavításra.
A napirendi ponttdl kopc1oldtbdn kadés, hozzószólás, más igvosldt neft volt, d Képvíseó-te1tület

íelkéíid Polgáímestelt áíaiónlot bekér&re, és d Te§ület tájékoztotósáld.

5.9.

Bejelentés en8edély nélkül épült állettartó épületről.

Ferenczv Gáborné polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy ,,lovasi polgárok" írásbeli
bejelentést tettek az Önkormányzat és a je8yző felé, amely szerint,,Az idén az Önök és a volt óvoda

a Bakaiék területére en8edély nélkül e8y hatalmas istálló épült," A hivatal dolgozói a
bejelentést köVetően me8tekintették a leírt helyszínt, és me8állapításra került, hogy Valóban
létesítésrekerült e8y építmény,ami minden jel szerint a 33, 36, 37 és 32 helyrajzi számú
ingatlanokat érinti. Az Önkormányzat tulajdonában álló területet is érinti, azonban ilyen

Valamint

építkezéshezaz Önkormányzat nem adott hozzájárulást, Az építésü8yijo8szabályok előírásai miatt
be.ielentést szükséges tenni az illetékes építésügyihatósághoz, és a hatósá8i eljárás eredményétől
te8yük függőVé további jntézkedésünket.
Kérdés,hozzászólás, má5javaslat nem volt, a pol8ármester szavazásra teszifel a kérdóst miszerint
Ki ért e8yet azzal, hogy a belterúleti 33, 36, 37 és 32 helyrajziszámú, íészbenönkormányzati

>

tulajdonban álló ingatlanokon - feltehetően engedély nélkül - építettállattartó épület
vonatkozásában jogszabályi kötelezettsé8nek eleget téve bejelentésre kerüljön sor aZ
hatóságnál?
illetékes építésú8yi
Képviselő-testúlete 5 szavazattal, ellen§zavazet nélkül meghozta
Közsé8
Önkormányzat
Lovas
kövelkező határoratát:
27l2o15.(ll1.09,) Önkormánvzati határozat:

Lovas közsé8 Önkormányzal Képviselő-testülete meíbízza az

alje8yzőt, hogy á Lovas belterületi 33, 36, 37 és 32 helyrajzi számú,
.észben önkormányzati tulajdonban álló ingatlanokon -feltehetóen
építettálláttartó épület vonatkozásábán
en8€dély nélkül
bejelentést tegyen az illetékes építésügyihatósá8 felé.
E9!9!é! dr. sipos zoltán aljegyző
Határidő: azonnal

-

NAPIREND

UTÁN:

A polgármester megkérdezi, ho8y napirend utáni bejelentése Van-e Valakinek?
Ndpirend utáni bejelentés hefi volt, a polgármestel dz ülést 79 óra (n perckol bezártd.
Kmí,

,é,ér,:,r*ő*l
PoIgáímester

Aljegyző

