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Lovas kózségÖnt<orm,lnyzata Képvisel -testiilete 20'1-4. március 11--én, L6 rai
kezdettel megtartott helyszíni munkaértekezlettel egybekapcsolt
rendkíviili nyilvános iilésér 1

Lovas, Csiárda rit, majd Lovas, Faluház targyalóterme (8228, Lovas. F
u.8.)

Távolmaradását el re jelezte:
Takács Ferenc

Tanác skozási i o88a1 meghívott:
Bár Béla
Vizeli Zoltánné

Tanácskozási ioggal jelen van :

Lakosság kiiréb I:

jegyz
allegyzó

Bár Béla ie1yr megbízásából : Vizeli ZoLtánrté aljegyz
kéri katalin
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tilésen megjelenteket. MegáLlapítla, hogy a
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Feren czy Gáborné potgármester koszonti az
megv álasztott négy telepi.ilési képvisel koziil
testirlet hat át ozatképes.

Az tilést megnyi\a.



Ferenczy Gáborné polgárnrester megköszönte, hogy a képviselők vállalták a helyszíni
egyeztetést majd megkérdezi a képviselő-testíiletet, hogy a meghívóban megjelölt
napirendeket kívül van-e valakinek más javaslata, észrevétele.

Más javaslat,hozzászőlás nem hangzott el.

A Képviselő-testtilet - külön határozathozatala nélkül - a testiileti ülés napirendjét az
alábbiak szerint hatátozza meg :

Napirend:

1. Gondűző Csárda átépítésének ügye
2. Majorban folyó építkezésről tájékoztatás
3. A Képviselő-testület 76l2073.(IX.16) önkonrrányzatihatátozatamódosítása

Ferenczy Gáborné polgármestet tájékoztatja a képviselő-testiiletet, hogy a nllt ülés
napirendjének tatgy alását követően zárt ülést rendel el.

A napirend tárgy alása:

1. / Gondúző Csárda átépítésének üeve

Ferenczy Gáborné a polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a íőépítésszel folytatott
egyeztetés során számos kérdés merült fel a volt Csárda épület felujítása kapcsán. Mindegyik
képviselő előtt ismert, hogy új fulajdonosa van az ingatlannak, aki teljesen átépítené az egész
épületet. Az építési hatóság fennmaradási és továbbépítési engedélyt adott, melynek
feltételeként számos feladatot írt elő a fulajdonosnak, mint például a teljes földcserét. Ezt
követően tervezi az épület elbontását és új építését. A rendelkezésre ál7ő tervek és
látványterv helyszínen tapasztaltakk4l történő összevetése a helyes nézőpont kialakításához
feltétlenül szükségesnek érzik. Felkéri a Kéri Katalin települési íőépítészt, ismertesse a
tényeket és észrevételeit.

Kéri Katalin főépítész elöljáróban elmondja, hogy a fulajdonos még nem adott be építési
engedély iíánti kérelmet. Településképi vélemény kiadása céljából kereste meg őt. A
bemutatott tervek alapjan tájékoztatta a fulajdonos! hogy az eképzelt épület ütközik a
HESZ-szeI, több aggátya is van : nagy a terepszint különbség, amit íel kívánnak tölteni,
nagyobb a beépítési százaLék a szabáIyzatban meghatározott,áI. Sok az üvegezett felület.
Egyáltalan nem tájjellegú épületről van szó. 3-4 hasonló ilyen üvegpalotát utasítottak el a
tájidegen volta miatt. A tervezett pince nem felel meg az építési törvényeknek,
szabáIyozőknak. Kérdése a képviselő-testtilet felé, milyen döntés legyen: megadják-e a
hozzájárulást, vagy nem? Mindenképpen célszerűnek tartla az előre gondolkodás| még
mielőtt az építési engedély kérelem benyújtásra kerülrre.



Amennyiben a képviselő-testiilet nem fudja ezt eldönteni a jelen helyzetben javasolja
Tervtanács létrehozását, ahol szakemberekből álló szervezet véleményezi a benffitott
kérelmeket és vizsgáIja a hatalyos jogszabáIyok szerint. Igen jó eredményről fud
tájékoztatást adni mert már több településen is működik ez a szakrnai segítség. Ezzelegyütt
Ő megkeresi az ingatlanfulajdonost és kéri, hogy próbálja közelebb hozni a tájjellegéhez a
tervezett épületet.

Csaika György képviselő : ez nektink nem tetszik, abszolút tájidegen. }ónak tartla a további
egyeztetés kezdeményezését és a tervtanács létrehozását. Kéri, hogy a soron következő
testtileti ülésre kerüljön kidolgozásra a tervezet.

A képüselŐ-testiilet egyetért az eLlangzottakkal és egyhangú döntéssel 4 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül dönt : fl solon köuetkező testületi ülésére elnapolja a
napirenili pont tfugyalősőt azzal, hogy Tertltanőcs létrehozősőhoz szükséges
el őterj esztéssel kiegészíta e t őrgy alj ők neg.

Csajka Györqy kepuiselő a napirend tárgyalása után- 17.00 órakar - egészségi probléma miatt táaozik
a testületi ülésről.

Ferenczy Gáborné polgármester megállapítja, hogy a megválasztott 4 képviselő köüil2 íő
jelen van és a képviselő-testiilethatározatképessége továbbra is biztosított. }avasolja a 2.

napirendi pont elrrapolását tekintettel ana,hogy a képviselő űr azon nem fud részt venni.
Műszaki szakértelemmel rendelkezk,í1y mindenképpen fontosnak tartaná a részvételét.

A képlliselŐ-testület egyetért a jallaslattal és egyhangű döntéssel 3 igen szaaazattal,
tartőzkoilós és ellenszauazat, aalamint külön hatőrozat hozatala nélkül a napirenil
tőrgyalősőt elnapolja. A testiileti ülést a Faluházban folytatjak.

3. A KépviselŐ-testiilet 76l2013.(IX.16) önkormányzati határozata módosítása
(előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz)
Ferenczy Gáborné polgármester elmondja,hogy a képviselő-testiilet írásban megkapta az
előterjesztés anyagát. Kéri a képviselők hozzászőIását.

Kérdés, hozzászőIás nem volt.

A képviselŐ-testtilet egyhangú döntéssel, három igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a következ ő hatátozatot hozza :

38 l 2aL4 (III. 1 1) tinkormán y zati határ ozat

Lovas kozség Önkormányzata Képvisel -testiilete a Lovas kiJlzség
Telepiilésrendezési Tervér 1 szóIo 1,12012.(nI.1) onkormányzatt
rendelete egyszeriísített eljárásban tortén módosításáról sz I

76l2013(IX.1,6) ónkormányzati határozatát az alábbiak szerint
módosítja:



Lovas község Önkormrányzata Képviselő-testiilete a 31,4\20L2(XI.8)
Kormányrendelet 32. § (1) bekezdése b.) pontjában foglaltak szerinti
egyszerűsített eljárásban kezdeményezi Lovas' község 1,12012Un.D
önkormányzati határozattal és az 1,12012(II.L) önkormányzatt
rendelettel elfogadott Településrendezési tervének módosítását.
A módosítás az alábbi földterületek érinti :

Lovas kiizség Belteriilet
A módosítással érintett
foldteri.iletek (hrs z) :

Lovas ktizség Kiilteriilet
A módosítással érintett
foldteri,iletek (hrsz) :

752; 753lL5; 025 , 022; 63212;

733lI5; 733lI7; 02612; 02616;

61913; 038/13; 038 lI9; 039;

75319; 32616; 619fta; 6L919;

619lB; 61917; 6L916; e2U45;
628144;62BlL0

A Képvisel -testiilet felkéri a polgármestert a sziikséges intézkedések
megtételére.
Felel s : Ferenczy Gábomé polgarmester
Határid : folyamatos

Más napirend, kérdés nem volt.

A polgánrrester a képvisel -testtilet nllt tilését 18.00 órakor bezárla és kéri a képvisel ke!
hogy a napirend elfogadásakor jelzett zárt iilés napirendjének targyalásara maradjanak a
teremben.

k.m.f.t.
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