
1 

 

LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

LOVAS 

Szám: 2ált/29-11/2018 

JEGYZŐKÖNYV 

KÉSZÜLT:  Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 

augusztus 28-án, 8.30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.  

ÜLÉS HELYE:  Lovas, Faluház (8228 Lovas, Fő u. 8.) tárgyalóterem 

JELEN VANNAK: Ferenczy Gáborné polgármester 

 Volford-Hull Zita alpolgármester 

 Spirk László képviselő 

 Papp Huba képviselő 

 Csajka György képviselő 

  

  

  

TANÁCSKOZÁSI JOGGAL  

MEGHÍVOTT:  Báró Béla jegyző megbízásából: Szabóné dr. Jámbor Eszter aljegyző 

   Németh Erzsébet pénzügyi előadó 

LAKOSSÁG KÖRÉBŐL: - 

 

NAPIREND E L Ő T T :  

Ferenczy Gáborné polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülésen az 5 települési 

képviselő közül 5 fő van jelen, így a Testület határozatképes. Az ülést megnyitja, javaslatot tesz az ülés 

napirendjére. Megkérdezi, hogy más egyéb napirendi javaslata van-e valakinek a képviselők közül. 

További napirendi javaslat nem volt, a Képviselő-testület a rendkívüli nyílt ülés napirendjét az 

alábbiak szerint határozta meg: 

 

NAPIREND: 

 

1. Gördülő fejlesztési terv elfogadása 

2. Szociális tűzifa pályázat kiírása 

3. Vegyes Ügyek 
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NAPIREND T Á R G Y A L Á S A :  

 

1.napirend: DRV Zrt. által elkészített gördülő fejlesztési terv elfogadása 

Ferenczy Gáborné polgármester ismerteti a képviselőkkel az előzetesen kiküldött, a DRV Zrt. által 

megküldött értesítő levelet, a megküldött mellékletekkel együtt. Megkérdezi, hogy van-e javaslat, 

hozzászólás az előterjesztéssel összefüggésben. 

 

Miután további kérdés, hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, miszerint 

➢ Ki ért egyet azzal, hogy az önkormányzat a DRV Zrt. által előterjesztett 2019-2033. évi gördülő 

fejlesztési tervet elfogadja? 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 

a következő határozatát: 

34/2018.(VIII.28.) Önkormányzati határozat: 

Lovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 22-

05564-1-001-01-11 MEKH kóddal rendelkező DRV_S_236 

kódszámú Lovas szennyvízelvezető mű megnevezésű viziközmű 

Ellátásért Felelőse a viziközmű- szolgáltatásról szóló 2011. évi 

CCIX törvény 11.§ szerinti, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 

által 2019-2033 időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet 

elfogadja, és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott 2018. 

évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt.-től megrendeli és 

meghatalmazza Ferenczy Gáborné polgármestert, hogy a DRV Zrt. 

előtt a 2019-2033. évi gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatban teljes 

körűen eljárjon.  

 

Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

2. napirend: Szociális tűzifa pályázat. 

Ferenczy Gáborné polgármester ismerteti a képviselőkkel az előzetesen kiküldött, a belügyminiszter 

által meghirdetett pályázat lényeges elemeit. Amint a tavalyi év során, úgy idén is lehetőség van a 

szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra pályázni. A pályázati 

kiírásban szereplő feltételek szerint az önkormányzatnak m3-enként 1000 Ft+Áfa összegű önrészt kell 

vállalnia a támogatással kapcsolatban. A polgármester emlékezteti a képviselőket, hogy a szociális 

rendelet alapján is lehetősége van a rászorulóknak arra, hogy tűzifa települési támogatásban 

részesüljenek. Mindenekelőtt arról szükséges dönteni, hogy az önkormányzat benyújtja pályázatát, és 

vállalja a meghatározott önrészt. Az elmúlt év pályázatát figyelembe véve azt javasolja, hogy 30m3 

tűzifára pályázzon az önkormányzat. 

A képviselők egyetértettek a javaslattal. 

További kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést 

miszerint 

➢ Ki ért egyet azzal, hogy Lovas Község Önkormányzata a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatás jogcímén kiírt pályázat vonatkozásában összesen 30 m3 

kemény lombos tűzifára nyújtsa be támogatási igényét, valamint azzal, hogy az önkormányzat 

a szükséges önrészt biztosítja és vállalja a kiszállítás költségeit? 
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Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 

a következő határozatát: 

35/2018.(VIII.28.) Önkormányzati határozat: 

 

1.) A belügyminiszter pályázatot hirdet a Magyarország 2018. évi 

központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (továbbiakban: 

költségvetési törvény) 3. melléklet I.9. pont szerint a települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

támogatása jogcím szerinti települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására. 

 

2.) A pályázati kiírás 5/b pontja alapján Lovas Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a település pályázatot nyújt be 

kemény lombos szociális tűzifa igénylésére. 

 

3.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

önkormányzat által 2017-ben foglalkoztatott közfoglalkoztatási 

létszám adatának átlaga, illetve a 2018. január 1-ei lakosságszámból a 

80 év feletti korcsoportos adatának együttes száma alapján összesen 

30 m3 keménylombos tűzifa iránt nyújtsa be pályázatát.  

 

4.) A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a szociális célú tűzifában 

részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér, és vállalja a tüzelőanyag 

szállításából, - ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is, - származó 

költségeket.  

 

5.) Lovas Község Önkormányzata a pályázati kiírás 5/c pontja alapján    

biztosítja a pályázat benyújtásához szükséges önerőt, melynek összege 

38.100 Ft. 

 

6.) Lovas Község Önkormányzata vállalja, hogy a szociális célú tűzifában 

részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. 

 

Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3.napirend: Vegyes Ügyek 

 

- Kishegyi út javítása 

 

Polgármester tájékoztatja a testületet, hogy alpolgármester asszonnyal és a felsőörsi polgármesterrel kint 

jártak az úton. Az út javítása arról szólna, hogy mivel egy ez mezőgazdasági út és egy része felsőörsi 

tulajdon ezért az aszfaltozása nem kivitelezhető. Az volt a javaslata, hogy az átereszeket kiszedik, 

kimélyítik az árkot, úgy hogy szikkasztószigeteket is behelyeznek és baloldalról jobboldalra kellene 

lejtetni az utat. Kivittünk egy kivitelezőt és ennek az összköltsége 600.000 Ft. Eddig minden egyes 

meghúzatásért fizettünk 100.000 Ft-ot. A felsőörsi polgármester úrral abban egyeztünk meg, hogy 

250.000 Ft. és 350.000 Ft. arányban osztoznánk a költségeken. Azt is mondta, hogy szeptemberben már 

kezdenék, amikor elmennek a nyaralók és ő fogja irányítani és ott lesz a kivitelezésnél. Mi ezt a 

felajánlást az alpolgármester asszonnyal együtt köszönettel elfogadtam. 
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Spirk László képviselő: Én ettől a megoldástól kicsit tartok, mert mi lesz a hordalékkal? 

 

Papp Huba képviselő és Ferenczy Gábor polgármester asszony: Akkor nem lesz hordalék. 

 

Spirk László képviselő: Ezt nem gondolom, szerintem a Templom teret még jobban el fogja áztatni. Itt 

nagy esőkről beszélünk. 

 

Ferenczy Gáborné polgármester: Nem, mert a Malomvölgyben is lejtetve van és a szikkasztóban 

elszikkad. 

 

Csajka György képviselő: Én ezt a problémát továbbra is társulati úton gondolom megoldani. 

 

Ferenczy Gáborné polgármester: Én ennek utána jártam és a felsőörsi polgármester is azt mondta, hogy 

csak új útra lehet társulatot létrehozni, karbantartásra nem. 

 

Szabóné dr. Jámbor Eszter aljegyző: Arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy az út alsó szakasza 

belterületi út, ennek járhatóvá tétele és csapadékvíz elvezetése kötelező önkormányzati feladat. 

 

Volford-Hull Zita alpolgármester: A társulás létrehozása nehézkes és lassú és ezt a problémát most kell 

megoldani. 

 

Csajka György képviselő: Hol lesz ennek a vége, ha mi ezt most önerőből elkezdjük. 

 

Volford-Hull Zita alpogármester: Már itt is van: a Benke utca kérdése. 

 

Csajka György képviselő: Vis major pályázatot nem lehet benyújtani? 

 

Ferenczy Gáborné polgármester: Vis major pályázatot akkor tudunk benyújtani, ha már megtörtént a 

káresemény. Nem emlékeztek, hogy 2015-ben is beadtuk, mikor beszakadt a temető. 

 

Vollford-Hull Zita alpolgármester: Szerintem szavazzunk. 

 

A polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint 

➢ Ki ért egyet azzal, hogy Lovas Község Önkormányzata a Kishegyi út javítására a 250.000 Ft.-

ot megszavazza?  

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 szavazattal, 1 ellenszavazattal meghozta a 

következő határozatát: 

36/2018.(VIII.28.) Önkormányzati határozat: 

Lovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Kishegyi 

út javítási munkálataira 250.000 Ft. támogatást biztosít. 

 

Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

- Pintér Kornél beadványa 

 

Ferenczy Gáborné polgármester ismerteti a képviselőkkel a beadványban foglaltakat. Nem tudom ki 

emlékszik még rá, hogy 10-15 évvel ezelőtt kiderült a földkiméréskor, hogy az Almássy Zsuzsáék 

telkének egy része az önkormányzat tulajdona. 

 



5 

 

Szabóné dr. Jámbor Eszter aljegyző: Illetve, hogy Pintér úr telkéből 15 m2-t az Önkormányzat 

elfoglal, ezt a területet szeretné Pintér úr az önkormányzatnak nekiajándékozni. 

 

Csajka György képviselő: Ezzel nem kellene foglalkoznunk. 

 

Szabóné dr. Jámbor Eszter aljegyző: Arra szeretném felhívni az önkormányzat figyelmét, hogy a 

beadvány által hivatalos tudomása van az önkormányzatnak arról, hogy egy magánszemély 

önkormányzati ingatlant birtokol. A helyzet ugyanaz, mint a Győri közben. 

 

Ferenczy Gáborné polgármester: Azt javaslom, hogy nézzünk utána a 2010-es kimérési 

dokumentumoknak és ezek birtokában tűzzük újra napirendre az ügyet. 

 

A Képviselők egyetértettek a polgármester javaslatával. 

 

- Törvényességi javaslat 

 

Szabóné dr. Jámbor Eszter aljegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Hatósági Osztálya törvényességi felügyeleti eljárásban javaslattal élt a zárszámadási 

rendelettel kapcsolatban, mely szerint a zárszámadási rendeletnek legkésőbb a költségvetési évet követő 

ötödik hónap utolsó napjáig hatályba kell lépnie. 

További kérdés, hozzászólás nem volt, ezért a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint 

➢ Ki ért egyet azzal, hogy Lovas Község Önkormányzata a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

javaslatát elfogadja? 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a 

következő határozatát: 

 

37/2018.(VIII.28.) Önkormányzati határozat: 

Lovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Veszprém 

Megyei Kormányhivatal törvényességi javaslatát elfogadja. 

 

Felelős: Szabóné dr. Jámbor Eszter aljegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

-Eon állandó villanymérő felszerelése 

 

Ferenczy Gáborné polgármester tájékoztatja a Képviselőket, hogy a Lovasi Napok előtt néhány nappal 

az Eon a 40/1 hrsz-ra korábban ideiglenesen telepített villanymérőt ki akarta kötni, ezért sürgős 

megoldást kellett találni. Sárdi Mátéval bementem az Eonhoz és szerződést kötöttem egy állandó mérő 

felszerelésére. Ennek jött meg a rész számlája 717.804 Ft.-ról. Kérem a testületet, hogy ennek kifizetését 

hagyja jóvá. 

 

További kérdés, hozzászólás nem volt, ezért a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint 

➢ Ki ért egyet azzal, hogy Lovas Község Önkormányzata az Eon Energia Kereskedelmi Kft. 

717.804. Ft. összegű számláját kiegyenlítse? 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a 

következő határozatát: 
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38/2018.(VIII.28.) Önkormányzati határozat: 

Lovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Lovas 

40/1 hrsz.-on létesített villanymérő költségére 717.804.-Ft-ot a 

tartalék terhére biztosít. 

 

Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 

Határidő: azonnal 

 

-Nagy Gyula Művészeti Alapítvány támogatása 

 

Ferenczy Gáborné polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Nagy Gyula Művészeti 

Alapítvány támogatási kérelmet nyújtott be a Képviselő-testülethez. A kérelmet előterjesztésben 

megküldtük a képviselőknek. 

 

További kérdés, hozzászólás nem volt, ezért a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint 

➢ Ki ért egyet azzal, hogy Lovas Község Önkormányzata Nagy Gyula művészeti Alapítványnak 

70.000,- Ft. támogatást nyújtson? 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a 

következő határozatát: 

 

39/2018.(VIII.28.) Önkormányzati határozat: 

Lovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Nagy 

Gyula Művészeti Alapítványt 70.000 Ft. támogatásban részesíti. 

 

Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 

Határidő: azonnal 

 

- Csárda utca javításának elfogadása 

 

Ferenczy Gáborné polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Csárda utca burkolatának 

javítása elkészült. A kivitelezés költsége 1.629.176. Ft, volt. Az összeg kifizetéséhez szükség van a 

teljesítési igazolás elfogadására. Kérem a képviselő-testületet fogadja el a teljesítést és hatalmazza fel a 

polgármestert a teljesítési igazolás aláírására. 

 

További kérdés, hozzászólás nem volt, ezért a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint 

➢ Ki ért egyet azzal, hogy Lovas Község Önkormányzata a Csárda utca útjavítsának teljesítését 

elfogadja? 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a 

következő határozatát: 

40/2018.(VIII.28.) Önkormányzati határozat: 

Lovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Lovas 

Csárda út útjavításának teljesítését elfogadja és felhatalmazza a 

polgármestert a teljesítési igazolás aláírására. 

 

Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 

Határidő: azonnal 
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- Török bácsi bástyája 

 

Ferenczy Gáborné polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy lakossági bejelentés érkezett, 

mely szerint a Török ház melletti járdán veszélyes közlekedni, mert a kerítés egyik bástyája olyan 

állapotban van, hogy bármikor az önkormányzati járdára borulhat. 

 

Spirk László képviselő: Igen, láttam azt a bástyát, le kell bontani már mondtam a Surányi Zolinak. 

Csajka György képviselő: Ez nem a mi dolgunk. 

Ferenczy Gáborné polgármester: Annyiban a mi dolgunk, hogy a járda, amin az emberek közlekednek, 

az a miénk. Fel kell szólítanunk a tulajdonost, hogy szüntesse meg a veszélyhelyzetet. Addig is ki kell 

táblázni, hogy veszélyes az útszakasz. 

 

-Trefcsik Ferenc beadványa 

 

Ferenczy Gáborné polgármester tájékoztatja a képviselő testületet, hogy a Benke utca felújítására 

nyújtott be kérelmet. A Benke utca külterületi mezőgazdasági út. 

Spirk László képviselő: Nagyon rossz valóban az út, de szerintem járható. 

Csajka György képviselő: Erre az útra is az önerős megoldást javasolom, szükség esetén a műszaki 

ellenőrzést biztosítjuk. 

Ferenczy Gáborné polgármester: Erre az útra szerettünk volna pályázatot benyújtani, de nem fért bele 

az útfelújítási pályázatba. 

A képviselők megbízzák az aljegyzőt, hogy értesítse a Kérelmezőt a képviselő testület válaszáról, mely 

szerint az önerős megoldást javasolják műszaki ellenőrzéssel, illetve az önkormányzat a lakossági 

összejövetelhez a helyet biztosítja. 

 

NAPIREND U T Á N :  

 

A polgármester megkérdezi, hogy napirend utáni bejelentése van-e valakinek? 

 

Napirend utáni bejelentés nem volt, a polgármester az ülést 9. 30 órakor bezárta.  

 


