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Báró Béla icg}-ző megbízásábó]i dr. Sipos Zoliál aljegyző

0lő
NAPIREND EL ÖTT:

Ferenczy Cábonré polgármester köszönii a megielenteket és bemutatja a Képvjselő-tesflilet tagiainak a
Lovasi Kirendeltség hivatalvezetői feladatait 20] 6, április l-jétől ellátó aljeg/zőt, Szabóné dr, Jámbor
Esáeú. AZ új aljegyző személyes és szakmai bemutatkozá§át a Testület tagjai megköszönik. Eá
követóen a polgánnester bemutatje a Lovasi Kircndeltsé8 pénzügyi elóadói feladatait a továbbiakban
eI]átó Takács Án itát, akinek szaknai és személy§s bemutatkozását a'I'estület tagjai köszönik.

Ezt köveiően a po]gármester rnegállapítja, ho8y az i]lésen az 5 teIepűIési képviselő közüI 5 fő van
jelen, íg} a Testü]et hatfuozatképes. Az ii]é§t lnegnyiüa, javaslaiot tesz az ülés napiíendjére. Javasolja,
hogy a Testiilet a meghívóban negjelölt napirendi porrtokat ifugyalja, a megjelölt solTendben.
Megkérdezi, hogy más egyéb napirendi javaslata van-e valakinek a képviselők közül, További
napircndi javasla1 nem volt, a Képviselíitestület a nyílt ülés napir€ndjét az alábbiak §z€rint
hitározta íneg|

NAPIREND:

1. A

2,

3

4,

Balatonfiiredi Többcélú Társulás módosított Alapító okiratának, va]amint

a

Társu]ási

lnegál Jpúoás lnodo.1,á-andk Jo\ lhats\ a\á.
A Telepü]ésrendezési Terv felülvizsgá]atávál kapcsolatos kérclem,
Védőnői beszámo]ó a2015-ös évről"
vegyes ügyek.

^ÁPlRE\D

7

ÁROyALÁsA:

1, napir€nd| A Balatonfiiredi Többcélú Tár§ulás úódosított Alapító oHratának, yalamiút a
Társulási megállapodá§ módositásának jóYáhagyásA.
Ferenczy Gáborné polgánnestel ismeúeti a napirendi pontta] kapcsolatban a Balatoníiircdi Többcélit
'rársuláS álta] elókészített tárgryalási anyagot és e]őterjesztéseket. A Testület tagjai úg} nyilatkoznak,
hogy a megküldölt dokumenfunokat elolvasták, megjsmeúék.és annak tartalmával egyetéíenek.

Kérdés, hozzászólás, másjavaslat ncm volt, a polgánncstel szavazásra 1eszi fe] a kérdéstmiszerini
Ki ért egyet azzat, hog} az Képviselő,testii]et a'l'á,sulási Tanács 2016. l'ebruár ]5-i ülésén
ióváhag}ott - Bálatoníiiedj Többcé]ú Társulás ,,Társulási Nlegállapodás nródosítása" okiíatot,

>

valamint az ez alapján elkészitett egység§s szerkezetű ,,Társulási Megállapodást" elfogadja,
valamint l-ovas Község Önkormányzat Képvise]ő-testiilete a Ba]atoníiiredi Tóbbcélú Társulás
,,l'áísulási Megál]apodás nrLidositáSa" okilatol. Valamint az ez ajepjá]f. elkészíteite$Sége§
szclkczetű .,Társulási Megállspodás'' aláirására felhatalnrazza a polgámestert?

Lovas Község Önkormányzat Képvise]ő-testülete
következő

5

szaya7-attal, e]lenszavazat nélkü] meghozta

határozatát:

7/2016. űII.'l0.) ÖnkormánYzati határozat:

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-te§tülete - a Társulá§i
Tanács 2016. február ls-i ülé§én jóváhrgyott - Balatoníür€di

Többcélú Társulá§ .Társulási Megállapodás
oüratot, valimint

iz

módosítá§a"

ez alapján elké§zített egy§ég€s szerkezetű

,,Tár§Ulási Megállapodást'! elfogadja.
Lova§ Köz§ég onkormányzat Képviselő-testülete a Balatonfiir€di
Többcélú Társulás,,Tár§ulá§i Nl€gállapodás módositása"
okiralot, valrni t az ez rlapján e|kószitett egység€§ szerkezetii
,,Tár§u]á§i {egálla?odás" a|áírásál,a felhatalmazza a
polgárm€steí.
!9!9,!ó§i Fercnczy Gáborné polgámlesteí
Hrtáridő: rzonná|

2. napirend: A Településrendezé§i T€rv felülvizsgálatával k|pc§olatos kórelem.
Ferenczy Gábomé polgármester ismeúeti a Testülettel a napirendi ponttal kapcsolatban érkezett
kérelmet, l]j. Giez Csaba, a Lovas 019/9 hrsz-úl ingatlan tu]ajdonosa teriesáett eIó kérelmet a
tekintetben, hogy a telepiiléSrondezési terv f§lülvizsgálatakor kerüljön átsoíolásra ingatlana az új
boópítésre szánt, vagy ha ez nem lehetséges. akkor a gazdasági terület övezetbe. A po]gámestel

e]mond.ja. hogyjelen esetben is ugyanaz ke1l. hogy legyen az eljárás, mint a többj telepúlésrendezési
kérelem elbirálásánál: a kérciem nyi]vántaftásba vételre kerii]. egyiltta] tájékoáatni kell a kérelmezőt
arról, hos/ a településrendezési toll/ soron kővetkező módositá§ánrál kerül fis/e]embg vételíekérelme,

További kérdés, hozzászólás, ]nás javaslat nem volt, a polgánnester szavazáSra teszi fel a kérdést,
miszerint
> Ki ért egr'et azzal, hogy i]j, Giez csaba. a Lovas 019/9 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa áItaI
elóterjesáett terüleffendezésitenvel kapcsolatos kérel§m nyilvántartásba vételre kerüijön, és
a településrendezési eszközök solon következő nódosításánál a kérelem tarta]ma figyelembe
vételre kerüljön?

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazatial, ellenszavazat nélkül meghozta
következő

határozaát:

8/20lo,t tl1.10.) Ön[ormánr7ali hatriíoral:

Lovas KöZség Önkormánl,zat Képviseló-restütete iq. Gi€z csaba,
a Lov:r§, 019/9 hrsz-ú ingrtlrn tulajdonosának területrendezési
e§zközök módosítá§ára vonatkozó, 2016 f€bruár 15. nipján kelt
kérelmétnyilvántartá§ba ve§zi, és a te|epülé§rend€zési eszközök
soron következő módosításánál a kérelem tartBlmát figyelemb€
veszi. A Képvi§elő-le§tüIet megbízza az alj€gyzőt szzal, hogy
döntésóről a kérelmezőt értesítse.
!9!9ló§ Ferencz} Gáborné polgamester, dr, Sipos Zoltán aljegyző
E3]!t!!]E folyamatos

3. nspirend: védőnői be§Zámoló

á 2015-ös évről.

Ferenczy Gábomé polgármester ismeúeti Gerbel ,Maíiann védőnő által készitett, és a képviselők
Képvise]ó-testület ta&iai eeyhangúlag
Észércelőzetesen e-nailben kiküldijtt beszámolót,
egyetértengk abban, hogl'a védőnő Szaknai tevékenységétévek óta kiemelkedő színvonalon végzi,
ezéft dicsérettel illetik és megköszijnik 20l5. évi munkáiát,

Á

kérdést
javaslat nem volt, a polgármoster szavazásra tes7i lel a
További kérdés,|tozzászőIás, más

''"i't,

2015, évi tevékenységéről
hogy a Gerbel Mariann védőnő áita1 benyújtott,
"*,", "rral.<lic,erenel ellogadá,la kerüljön:
.zoló be'wamolo
5 sza\azattal, ell§nszavazat oélkül meghoáa

un

Lovas KöZSég ÖnkoüIányzat Képviselő-testülete
kóvetkező határozatát:

ryuu"

*uo, o"*",tülete G€rbel Mariann
zriff Jni ierar,"oy"ege,or 9zóló be§zámolóját dicsér€ttel
védőnO"or"u*

önuo.n'u**

elfogadta,

poigármester
!9!9!!91 Ferencry GáboInó

Eg!iq!4q ,zonnal
4. íapirend: Veg}e§ üg]ck,

,1.1. Nap€leme§ lámpákelhelyezése,
az
Kep\ iselö-tesfúletet, hog}, aZ alpolgármesten€l,
Ferenczv Gábomé polgármester tá,jékoztatja a
lelepüle,I annak eráe\éberl, hoe\ a lnegíende]l
alies\zd,el e. a lalugondrrokLal "rrUn ,"J*
ke§"ülL a/ a rerkép-rajz, amellen
,,uoeieme. lampok hel}eiI rneghdlaro/á:ii,i"l'"i,a,"e"l"l,",
megküldésre került á
t,innput tllv",ett lrelyei,is amely előzetesen

l",,!

i""'íi.#u.r""Oe""i'i*

"-nup"t"i".

l":l§"i1l;*iÉiii.",",,,1:1."i::
i.l|.ii*J""J;.5§:i;:,? ;]J;

Jil

l"il,:;:;lilji:f:;":iilii :l]::i;:,ilJ:,-;'ij.iÍ,"".",';
:;;,í-i,;,ii"*;:":,i), *i,)*i"l,

t,o5: ""

le|etIe{ecen a \ illan)^,/|opokal d 1,1epülé-en,
Kérdés"hozzászólás,

máSjavaslat nem voh,

>
- Ki éíeg}-et azzal,

hoc}

il;;ri;;-;Ü""t"á

ir

"npo,ir*t

polgaIlnester sza\ azásla teSzi ie] a kerdést miszeíint
l0 napelemes

l'",," {o""g o"t"llnl,)f'i
.::ig.:"]delt
elhelyezésre?
"t;mlaott t",X;prajz szerinti hel}eken"]T!
kerüljölr

5 szavazatta], ellenszavazat né]kül meghozta
Lovas Község Önkormárryzat Képviselő-testiilele
következó

határozatát:

ffitület€

úgy hátáTozott,

helyek€[
nogy n"'"iti"t"""n titiiiaott toit,tprapon úegielölt
m€
g
rendelt
Kft-tól
iight
a Ptckers Energo
r,*rrr,r"i

4.2.

lámpák,
nrpcleúes"ii"il",i","
Feielősl Ferenczy Gáborné polgárttester
E4]!!!d]E lolyamato§
Ügyvédi megbízás peYe§ eljárá§ban,

éc
hog\ e|ö"d nap Lerül, ,or t Ve,Zprelni Kö/iga/gaIasi
AZ alies\/o Iriiekoaiüd a Kép\ i,elokel aról,jri,'"Églui"
t,K,2-"2J120l5,
kilo9á, ügléberl

r"ratl.,on"igi' -"iJit"n "ti,ni
ulp",""t,"nt erintett az önkonrrányzat, Az
Ui,O,a!i o,g"Úi,n
i,p"n dl, Pajor Le\enle \e,/prélni üg}\ed, akii,
"'j;;;r;"
Lep\i,elel elláIjsard
ciiarásbal ioci
É;rha'iro/al
",öi"r,")"i
,7o"i"."_lrailep,i.et.iet, A ljlg)alá,cll ünlofininy/ali
l0000__ ll _ ÁfA ö,.r"p.n r",.i,
2l,,
"r
i".lülcl 88 20lj, ll\,
./üleIen, ]mel) .,,erillI a blío.ág hctál)"" l,raii"rí."".
önko"nran) /Jlho/, d,ncl\ böl Liderül, hog)
aZ
,o, ,o-,,," n,,n"iiez;k
hatáíolirláL, A/ iíá§ba loglall
",r"'
Ugl,neblol ai itetetbol,,kicleril], hogy milyen
milven indokok a]apián rl"o"rrl"e ao"",;, "'bi;sag,
errol tájéko7tatást fognak

-;1,il;;';i;;".;;';ron

il:)".Í

iilffiffia;[?i;]i"""r
kapni a kópviselők.

Kérdés.hozzászólás,

",

i*.,_".:l"*rr.

u,.

ó"L

r,up..or.tualr.

fel
másjavaslat neln volt, a polgáflnestet szavazáslateszi

a

kéídéstmiszerint

>

Ki étt egr'et azzal, hogy Lovas KöZség Önkormányzata
adott meghatalmazás jóváhag}ásra keri]ljön?

á]tal dr, Pajor Levente űgyvéd részér€

Lova§ Község Önkormányzat Képvisető-testüIete 5 szavazattal, ellenszavazat nélkü] meghozta
következő

határozatát:
l l/20l o.{ U 1.10!l ÖDkormán,!/lli háláro7at;
Lovas Kózség onkormányzat Képvi§elő-testülete jóváhagyja a dr.
Pajor Lev€nte üg},véd (8200 veszplém, virág Benedek u.8.)
IészéIea v€szprémi Közigazgatá§i és Munkaügyi Bíróság elótt
3.K.27.233D0l5. ügy§zámon folyamatba lévő peres eljárással
összefüggé§ben tdott üg},védi meghátalmazá§í és az üg},védi

megbízást ezúton i§ megerő§íti.

!9!9!!q Ferenczy Gáborné polgármester

E3!iEi4c lolyamato§

4.3. Az

új lova§i honlap elké§zite§ére érkezett árajánlat.

Az aljegyző tájékoziatja a Képviselóket anól, hosr' a Nezzide.hu Kft-től árajánlat érkezett az új ]ovasi
honlap elkészítesére,összesen brultó 5l8,I60,- Ft,ért. A rész]etes, munkaiételeket taftalmazó árajánlat
(lovas.ltu és ]ovasinapok,hu)
kiküldé§re ke.últ a képvise]ók részúe,Az aján]at 2 Weblap elkészítésére
és kalbantartására vonatkozik, ennek megfelelően alakitotta ki az ajánlalievő az
elkészítésére
árajánlatot, A kö]tségvetésben 200.000,- Ft lett beten,ezv§ erre a kiadáSra, eá az ajánlat jóval
meglraladj a.

A

Képyiselíí-testütetfelkéri az aljegzőí, hog) t1|ábhi keítő, honlap-készítésselíogldlkozó
szakembefia is kérjen árujáfilatoí az új hohlaP Gsak a loyas.hu) elkészítósérc,é§ ezt követően íog
döntést hozni a l,álldlkozó kiválaszldsálóL

NAPIREND UTÁ N:
A polgárme§ter negkérdezi, hogy napirend utáni bejelentése van-e valakinek?
Napirend aíúnibejele té§ neh wlt,

a

polgáímester az ülésí18 óru 30 peíckoí bezóía-

Kní,

;á*F
Je€yzo

áö,i;íorh\
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aljeplző

