
1/2022. (I. 12.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik a VP6-7.2.1.1-

21 kódszámú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése” elnevezésű pályázathoz, melynek 

keretében 8228 Lovas, Panoráma út (02/7. hrsz.) felújítását kívánja megvalósítani, melyhez 

szükséges önerőt Lovas Község Önkormányzat 2022. évi költségvetése biztosítja. 

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester 

Határidő: 2022. február 28. 
 

2/2022. (I. 12.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 8228 Lovas, belterület 

Eötvös Károly utca (48/21 hrsz.) felújítása céljából csatlakozik a Magyar Falu Program 

keretében kiírt, „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer 

építése/felújítása” című, MFP-UHK/2022 kódszámú pályázathoz, melyhez szükséges önerőt 

Lovas Község Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére biztosítja. 

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester 

Határidő: 2022. február 08. 

 

3/2022. (I. 12.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fazekas Gábor Zoltán 

alpolgármester tiszteletdíját az Mötv. hatályos rendelkezései szerint havi bruttó 234.000,- Ft 

összegben, költségtérítését havi bruttó 35.100,- Ft összegben határozza meg. A képviselő-

testület felkéri az aljegyzőt, hogy intézkedjen ezen összegek számfejtése és a jogosult 

bankszámlájára történő átutalása iránt. 

Felelős: Buschné dr. Csomai Gabriella aljegyző 

Határidő: Folyamatos, minden hónap 5. napja 
 

4/2022. (I. 12.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 8228 Lovas, 745/10. hrsz. alatti 

ingatlan tulajdonosa és kezelője úgy dönt, hogy Darvas Tibor 8636 Balatonszemes, Toldi 

Miklós utca 16. szám alatti lakos tervező kérelmére, az általa készített engedélyezési 

tervdokumentáció alapján Keszthelyi Krisztina Erzsébet tulajdonát képező, 8228 Lovas, 

061/15. hrsz. alatti ingatlan ivóvíz-ellátása céljából tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását 

megadja a közút nem közlekedési célú igénybevételéhez. A hozzájárulás az egyéb 

hozzájárulások és engedélyek beszerzése alól nem mentesít. 

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester 

Határidő: Azonnal 
 

5/2022. (I. 12.) Kt. határozat 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Szendi Péter vállalkozási 

díját 2022. január 1. napjától 30.000,- Ft + 0,- Ft ÁFA/hó összegben állapítja meg és felkéri 

az aljegyzőt, hogy intézkedjen a vállalkozási szerződés módosítása, valamint a vállalkozási díj 

összegének a jogosult részére történő átutalása érdekében. A vállalkozási díj összegét Lovas 

Község Önkormányzat 2022. évi költségvetése biztosítja. 



Felelős: Buschné dr. Csomai Gabriella aljegyző 

Határidő: Folyamatos 

 

6/2022. (I. 26.) Kt. határozat 

Lovas Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „2021. évi belső 

ellenőrzési jelentés elfogadását” leveszi napirendről, és azt egy későbbi időpontban tárgyalja. 

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester 

Határidő: Azonnal 

 

7/2022. (I. 26.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program „Kommunális eszköz beszerzése” 

elnevezésű alprogramhoz meghirdetett, MFP-KOEB/2022. kódszámú pályázati kiírás 

keretében a „Kommunális eszközök beszerzése Lovason” című projektjére, 

2. nyilatkozik arról a szándékáról, hogy a pályázati forrásból beszerzendő eszközöket 

Paloznak Község Önkormányzatával kötendő használati megállapodás keretében, 

beszerzésüket követően ingyenesen használatba kívánja adni,  

3. felhatalmazza az alpolgármestert a szándéknyilatkozat, valamint a használati 

megállapodás aláírására. 

A projekthez a pályázat keretében bruttó 15.000.000,- Ft keretösszegig vissza nem térítendő, 

100%-os támogatási intenzitású hazai támogatást igényel. 

 

Képviselő-testület elrendeli a pályázati dokumentáció összeállítását és a pályázat benyújtását. 

 

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester 

Határidő: 2022. február 05. 
 

8/2022. (I. 26.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Falu Program 

„Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása” 

elnevezésű, MFP-KEB/2022. kódszámú alprogramhoz 2022. évben nem kíván pályázatot 

benyújtani. 

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester 

Határidő: Azonnal 
 

9/2022. (I. 26.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik a Magyar Falu 

Program keretében meghirdetett „önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” 

elnevezésű, MFP-ÖTIK/2022 kódszámú pályázathoz „MFP-ÖTIK/2022/6. - Ideiglenes kültéri 

közösségi létesítmény és mobil eszközök beszerzése” kategóriában, melynek keretében 

5.000.000,- Ft összegig, 100%-os intenzitású vissza nem térítendő támogatást igényel. 

 

Képviselő-testület elrendeli a pályázati dokumentáció összeállítását és a pályázat benyújtását. 

 



Felelős: Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester 

Határidő: 2022. február 12. 
 

10/2022. (I. 26.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Falu Program „Út, 

híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása” című, MFP-

UHK/2022 kódszámú pályázat keretében hozzájárul a 8228 Lovas, Eötvös Károly utca (48/21. 

hrsz.) 2141/1. tervszámú, „Lovas, Eötvös Károly utca kiépítése” elnevezésű projekt 

megvalósításához, és a tervdokumentáció engedélyeztetésre történő benyújtásához. 

 

A képviselő-testület a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33. § (1) bekezdés b) 

pontjának bb) alpontja alapján 8228 Lovas, 48/21 hrsz. alatti (Eötvös Károly utca), valamint 

8228 Lovas, 48/27. hrsz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő közutakra vonatkozólag a 

tervdokumentáció engedélyeztetésre történő benyújtásához szükséges tulajdonosi, valamint 

közútkezelői hozzájárulását megadja. 

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester 

Határidő: Azonnal 

 

11/2022. (I. 26.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, 

„Külterületi helyi közutak fejlesztése” elnevezésű pályázat keretében hozzájárul a 8228 Lovas, 

Panoráma út (02/7 hrsz.) 2141/2. tervszámú, „Lovas, Panoráma út kiépítése” elnevezésű 

projekt megvalósításához, és a tervdokumentáció engedélyeztetésre történő benyújtásához. 

 

A képviselő-testület a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33. § (1) bekezdés b) 

pontjának bb) alpontja alapján 8228 Lovas, 02/7 hrsz. alatti (Panoráma út), önkormányzati 

tulajdonban lévő közútra vonatkozólag a tervdokumentáció engedélyeztetésre történő 

benyújtásához szükséges tulajdonosi, valamint közútkezelői hozzájárulását megadja. 

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester 

Határidő: Azonnal 

 

12/2022. (I. 26.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a garantált 

bérminimum megállapításáról szóló 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet rendelkezéseinek 

figyelembevételével a bruttó 1.488.768,- Ft összeget a „személyi juttatások” előirányzat 

terhére, a bruttó 193.540,- Ft összeget a „munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó” előirányzat terhére a 2022. évi költségvetésbe betervezi. 

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester 

Határidő: 2022. március 15. 

 
 

26/2022.(II.16.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vagyonnyilatkozat 

Vizsgáló és Ellenőrző Bizottság beszámolóját elfogadja, és megállapítja, hogy a négy fő 



képviselőből valamennyi képviselő határidőben – 2022. január 31. napjáig – eleget tett 

vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének. 

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester 

Határidő: Azonnal 

 

27/2022.(II.16.) Kt. határozat 
 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2022. évi lakossági víz- és 

csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. A 

képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert az állami támogatás igénylésének 

benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teeendők lebonyolítására. 
Felelős: Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester 

Határidő: 2022. február 21. 

 

 

28/2022.(II.16.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési rendelettervezetet 

megvitatta, a további javaslatok megvitatását követően felkéri a pénzügyi vezetőt, hogy az 

elhangzott javaslatok figyelembe vételével a költségvetési rendeletet készítse el. 
Felelős: Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester 

Határidő: Azonnal 

 

29/2022. (II. 23.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „A Balatonfüredi Többcélú 

Társulás beszámolójának elfogadása” tárgyú napirendi pontot leveszi napirendről, és azt 

későbbi időpontban tárgyalja. 

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester 

Határidő: Azonnal 
 

30/2022. (II. 23.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. és az azt követő 3 évben nem 

szándékozik a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) 

bekezdésében felsorolt adósságot keletkeztető ügyletet kezdeményezni, azzal kapcsolatban 

bárminemű kötelezettséget vállalni. 

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester 

Határidő: Azonnal 
 

31/2022. (II. 23.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alsóörsi Közös Önkormányzati 

Hivatal 2022. évi költségvetését megismerte, azzal egyetért. Az Alsóörsi Közös 

Önkormányzati Hivatal fenntartásával kapcsolatos hozzájárulást Lovas Község 

Önkormányzata a 2022. évi költségvetésébe betervezi és Alsóörs Község Önkormányzat 

rendelkezésére bocsátja. 

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester 



Határidő: Azonnal 
 

 

35/2022. (03.09.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Lovas 364/1. hrsz. alatti 

ingatlanra vonatkozó tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadását 1. napirendi 

pontként napirendre veszi. 

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

    36/2022. (03.09.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 8228 Lovas, 364/1. hrsz. alatti 

ingatlan tulajdonosa és kezelője úgy dönt, hogy Enyedi Imre 8100 Várpalota, Szabolcska M. 

u. 75. szám alatti lakos tervező kérelmére, az általa készített engedélyezési tervdokumentáció 

alapján a 8228 Lovas, 364/2. hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó építési tervdokumentáció 

benyújtása céljából tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását megadja. A hozzájárulás az 

egyéb hozzájárulások és engedélyek beszerzése alól nem mentesít. 

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester 

Határidő: Azonnal 
 

37/2022. (III. 09.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a választási eljárásról szóló 

2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján Lovas településen működő helyi 

választási bizottság tagjává, póttagjává választja az alábbi személyeket: 

 

Tagok: 

1. Mecsériné Róka Erzsébet 

2. Szabó Miklósné 

3. Ács Károly 

4. Hudanik Kitti 

5. Lájerné Bereczki Erzsébet 

 

 

Póttagok: 

1. Urvölgyiné Szabó Annamária 

2. Kasza Katalin 

 

Felelős: Helyi Választási Iroda vezetője 

Határidő: Azonnal 

 

38/2022. (III. 09.) Kt. határozat 

 



Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Lovas Község felnőtt 

háziorvosi körzet egészségügyi vállalkozás keretében történő ellátására Dr. Bardóczi és Társa 

Bt.-vel 2012. november 27. napján kelt feladat-ellátási szerződés 1. számú módosítását 

jóváhagyja és felhatalmazza az alpolgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

39/2022. (III. 09.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. felhatalmazza dr. Tóth Pálma ügyvédet, hogy a Lovas belterület, 120. hrsz. alatti 

ingatlan (kivett temető), 2747 m2 alapterületű ingatlannal kapcsolatos telekalakítási 

eljárás során Lovas Község Önkormányzata nevében eljárjon, továbbá 

2. felhatalmazza Fazekas Gábor Zoltán alpolgármestert az adásvételi szerződés 

aláírására. 

 

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester 

Határidő: Azonnal 
 

40/2022. (III. 09.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi rendeletek 

felülvizsgálatának napirendi pontját leveszi napirendről és azt későbbi időpontban tárgyalja. 

 

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester 

Határidő: Azonnal 
 

41/2022. (III. 18.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Falu Program 

keretében az „Önkormányzati ingatlanok fejlesztése” című alprogramhoz meghirdetett, MFP-

ÖTIK/2021/1. kódszámú pályázati kiírás keretében „Lovas Faluház fejlesztése” című, 

3284413469 azonosító számú projekt kivitelezési munkálatainak elvégzése tárgyú beszerzési 

eljárásban az alábbi döntéseket hozza: 

 

1. Képviselő-testület a beszerzési eljárást érvényesnek nyilvánítja. 

2. Kéviselő-testület az alábbi ajánlattevők ajánlatait érvényesnek nyilvánítja: 

• HAUS-BER Kft. (Székhely: 8220 Balatonalmádi, Hársfa utca 20.) 

• „GÓTIKA” Kft. (Székhely: 8230 Balatonfüred, Fürdő utca 20.) 

• Beck Mérnöki Menedzsment Kft. (Székhely: 8200 Veszprém, Jutasi u. 21.) 

 

3. Képviselő-testület a beszerzési eljárás nyertesének – tekintettel a „legalacsonyabb 

összegű ellenszolgáltatás a bruttó vállalkozási díj vonatkozásában”  bírálati 

szempontra – az alábbi gazdasági társaságot hirdeti ki: 

 

HAUS-BER Kft. (Székhely: 8220 Balatonalmádi, Hársfa utca 20.) 

 Az ellenszolgáltatás összege: Bruttó 28.727.165,- Ft 



 A szerződést kötő felek: Lovas Község Önkormányzata és a HAUS-BER Kft. 

 

4. Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a vállalkozási szerződés 

megkötésére. 

 

5. Képviselő-testület biztosítja a pályázat szerinti rendelkezésre álló fedezetet. 

 

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester 

Határidő: Eredményhirdetés: 2022. március 21.   Szerződéskötés: 2022. április 1. 
 

42/2022. (III. 18.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 8228 Lovas, 022. valamint 691. 

hrsz. alatti ingatlanok tulajdonosa és kezelője úgy dönt, hogy Sebők Ildikó kérelmére, az 

általa benyújtott villamos-bekötési rajzok alapján a 8228 Lovas, Remete köz 024/10. valamint 

Lovas, Hétvezér utca 692. hrsz. alatti ingatlanokra vonatkozó elektromos földkábel-fektetés 

céljából tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást megadja. A hozzájárulás az egyéb 

hozzájárulások és engedélyek beszerzése alól nem mentesít. 

 

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester 

Határidő: Azonnal 

48/2022. (IV. 06.) Kt. határozat: 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 8228 Lovas, 668/5. hrsz. alatti 

ingatlan tulajdonosa és kezelője úgy dönt, hogy a NATURA GENERAL Kft. (8220 

Balatonalmádi, Balatonfűzfői út 212. adószám: 23800461-2-19, Képviseli: Kerek Gábor) 

kérelmére, a 668/5. hrsz. alatti kivett közút besorolású ingatlanra vonatkozó tulajdonosi 

hozzájárulását megadja. A hozzájárulás az egyéb hozzájárulások és engedélyek beszerzése 

alól nem mentesít. 

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

49/2022. (IV. 06.) Kt. határozat: 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. csatlakozik a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt „Települési könyvtárak szakmai 

eszközfejlesztése, korszerűsítése” elnevezésű, 208105/13 kódszámú pályázathoz, 

melyhez szükséges önerőt Lovas Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésébe 

betervezi, 

2. felhatalmazza az alpolgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

50/2022. (IV. 06.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fazekas Gábor Zoltán 

beszerzésekről szóló beszámolóját elfogadja. 

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester 



Határidő: Azonnal 

 

 

51/2022. (IV. 06.) Kt. határozat: 
 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 8228 Lovas, 623/21. hrsz. alatti 

ingatlan tulajdonosa és kezelője úgy dönt, hogy a Sturcz Mérnöki Iroda Kft. (8220 

Balatonalmádi, Baross Gábor utca 2., Képviseli: Sturcz Ádám) kérelmére, a 623/21. hrsz. 

alatti kivett közút besorolású ingatlanra vonatkozó tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását 

megadja. A hozzájárulás az egyéb hozzájárulások és engedélyek beszerzése alól nem 

mentesít. 

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester 

Határidő: Azonnal 

 

52/2022. (IV. 27.) Kt. határozat 

  

Lovas Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy „A helyi önkormányzat 

2022. évi költségvetésének módosítása”, „Az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. 

évi költségvetésének végrehajtása”, „A helyi önkormányzat 2022. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása”, valamint „A 2022. évi belső 

ellenőrzési jelentés jóváhagyása” napirendi pontokat leveszi napirendről, és azokat későbbi 

időpontban tárgyalja. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester 

 

 

53/2022. (IV. 27.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 8228 Lovas, 343/2. hrsz. alatti 

ingatlan tulajdonosa és kezelője úgy dönt, hogy Nemes András 8248 Nemesvámos, Dózsa 

György utca 68. szám alatti lakos kérelmére, a 343/2. hrsz. alatti kivett közút besorolású 

ingatlanra vonatkozó tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását megadja. A hozzájárulás az 

egyéb hozzájárulások és engedélyek beszerzése alól nem mentesít. 

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester 

Határidő: Azonnal 

54/2022. (IV. 27.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gondos Panni Család- és 

Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat gyermekvédelmi beszámolóját, valamint a 

2022. évre vonatkozó intézkedési tervét elfogadja. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester 

 

 

55/2022. (IV. 27.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2021. évi 

rendezvényekről szóló beszámolót elfogadja, valamint a 2022. évi rendezvénytervet 

jóváhagyja. 



Felelős: Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

56/2022.(IV.27.) Kt. határozat 

  

Lovas Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fazekas Gábor Zoltán 

alpolgármester beszerzésekről szóló beszámolóját elfogadja. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester 

 

 

57/2022. (IV. 27.) Kt. határozat 

 

Lovas község Önkormányzat Képviselő-testülete a Lovasi Polgárőrség Egyesület 2021. évi 

tevékenységéről és a kapott önkormányzati támogatás elszámolásáról benyújtott beszámolóját 

elfogadja. 

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester  

Határidő: azonnal 
 

 

58/2022. (IV. 27.) Kt. határozat 

 

Lovas község Önkormányzat Képviselő-testülete a Paloznak-Csopak-Lovas, Felsőörs Római 

Katolikus Egyházközségek Plébánia Hivatala által a Lovasi Római Katolikus Egyházközség 

2021. évi tevékenységéről és a kapott önkormányzati támogatás elszámolásáról benyújtott 

beszámolóját elfogadja.  

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

59/2022. (IV. 27.) Kt. határozat 

 

Lovas község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsóörs-Lovasi Református 

Társegyházközség Lovas Község Önkormányzatától 2021. évben kapott önkormányzati 

támogatás elszámolásáról benyújtott beszámolóját elfogadja.  

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

60/2022. (IV. 27.) Kt. határozat 

 

Lovas község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonfüred Önkormányzati Tűzoltóság 

2021. évi tevékenységéről és a kapott önkormányzati támogatás elszámolásáról benyújtott 

beszámolóját elfogadja.  

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

61/2022. (IV. 27.) Kt. határozat 



 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évben a Paloznak-Csopak-Lovas-

Felsőörs Római Katolikus Egyházközség részére 150.000,- Ft működési célú támogatást 

biztosít és felhatalmazza az alpolgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

62/2022. (IV. 27.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évben az Alsóörs-Lovasi Református 

Társegyházközség részére 150.000,- Ft összegű támogatást biztosít és felhatalmazza az 

alpolgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

 

63/2022. (IV. 27.) Kt. határozat 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 8228 Lovas, 309/2. hrsz. alatti 

ingatlan tulajdonosa és kezelője úgy dönt, hogy a Sturcz Mérnöki Iroda Kft. (8220 

Balatonalmádi, Baross Gábor utca 2., Képviseli: Sturcz Ádám) kérelmére, a 379/2. hrsz. alatti 

kivett közút besorolású ingatlanra vonatkozó engedélyeztetési tervdokumentáció benyújtása 

céljából a 309/2. hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását 

megadja. A hozzájárulás az egyéb hozzájárulások és engedélyek beszerzése alól nem 

mentesít. 

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

64/2022. (IV. 27.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Lovas, Eötvös 

Károly utca közvilágításának kiépítése” tárgyú beszerzési eljárásban az alábbi döntéseket 

hozza: 

 

Képviselő-testület a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

 

Képviselő-testület az alábbi ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja: 

 

Packers-Energo Light Tervező, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

 

Képviselő-testület a beszerzési eljárás nyertesének az alábbi gazdasági társaságot hirdeti ki: 

 

Packers-Energo Light Tervező, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

 

Az ellenszolgáltatás összege: bruttó 3.755.136,- Ft. 

 



A szerződést kötő felek: Lovas Község Önkormányzata és a Packers-Energo Light 

Tervező, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

 

Képviselő-testület a szerződés megkötésére felhatalmazza a polgármestert. Képviselő-testület 

biztosítja a rendelkezésre álló fedezet. 

 

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester 

Határidő: Eredményhirdetés: 2022. április 29. 

 Szerződéskötés: 2022. május 5. 

 

 

65/2022. (V.25.) Kt. határozat 

Lovas Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Alsóörsi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtása” napirendi pontot leveszi 

napirendről és azt későbbi időpontban tárgyalja. 

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester 

Határidő: Azonnal  

 

66/2022. (V.25.) Kt. határozat 

Lovas Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „döntés a Dr. Bardóczi és 

Társa Bt. praxisát átvevő háziorvos lakhatási támogatása céljából támogatási forma 

kidolgozásának elrendelése” kérdését napirendre veszi. 

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester 

Határidő: Azonnal 

 

67/2022. (V.25.) Kt. határozat 

Lovas Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a háziorvosi praxis betöltése 

érdekében, Dr. Bardóczi és Társa Bt. praxisát átvevő háziorvos lakhatási támogatása céljából 

támogatási forma kidolgozását rendeli el, és felkéri az aljegyzőt és a pénzügyi vezetőt a 

támogatási forma kidolgozására. 

Felelős: Buschné dr. Csomai Gabriella aljegyző, Kovács Rózsa pénzügyi csoportvezető 

Határidő: 2022. július 1. 

 

68/2022. (V.25.) Kt. határozat 

Lovas Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2021. évi belső ellenőrzési 

jelentést elfogadja. 

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester 

Határidő: Azonnal 

 

69/2022. (V.25.) Kt. határozat 

Lovas Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fazekas Gábor Zoltán 

alpolgármester beszerzésekről szóló beszámolóját elfogadja. 

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester 

Határidő: Azonnal 



70/2022. (V.25.) Kt. határozat 

Lovas Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, az „Önkormányzati tulajdonban 

lévő ingatlanok fejlesztése Lovason” tárgyú beszerzési eljárásban az alábbi döntéseket hozza: 

 

Képviselő-testület a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

 

Képviselő-testület az alábbi ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja: 

1. „TRI-SYS” Szolgáltató Betéti Társaság 

2. „Metallum-tech” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

3. Best Webshop Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

Képviselő-testület a beszerzési eljárás nyertesének az alábbi gazdasági társaságot hirdeti ki: 

 

„Metallum-tech” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

Az ellenszolgáltatás összege: bruttó 5.510.860,- Ft 

 

A szerződést kötő felek: Lovas Község Önkormányzata és a Metallum-tech” Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

Képviselő-testület a szerződés megkötésére felhatalmazza az alpolgármestert. Képviselő-

testület a rendelkezésre álló fedezet, valamint a költségvetési forrás és a nyertesnek javasolt 

ajánlattevő ajánlati ára közötti, bruttó 666.814,- Ft összegű különbözet fedezetére szolgáló 

önerőt a 2022. évi költségvetés terhére biztosítja. 

 

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester 

Határidő: Eredményhirdetés: 2022. május 27. 

  Szerződéskötés: 2022. június 1. 

 

 

71/2022. (V.25.) Kt. határozat 

Lovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Lovas Teleház és 

Könyvtár felújítása” tárgyú beszerzési eljárásban az alábbi döntéseket hozza: 

 

Képviselő-testület a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

 

Képviselő-testület az alábbi ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja: 

 

1. sorszámú: "GÓTIKA" Balatonfüred és Környéke Épitőipari Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

Rövidített név: Gótika Kft. 

Székhely: 8230 Balatonfüred, Fürdő u. 20.  

Cégjegyzékszám: 19-09-500147 

Adószám: 10537598-2-19 

 

2. sorszámú: HAUS-BER Beruházó és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövidített név: HAUS-BER Kft. 

Székhely: 8220 Balatonalmádi, Hársfa utca 20. 

Cégjegyzékszám: 19 09 509342 



Adószám: 13906487-2-19 

 

Képviselő-testület az alábbi ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja: 

 

3. sorszámú: Beck Mérnöki Menedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövidített név: Beck Mérnöki Menedzsment Kft. 

Székhely: 8200 Veszprém, Jutasi u. 21.  

Cégjegyzékszám: 19-09-515718 

Adószám: 24123150-2-19 
 

Képviselő-testület a beszerzési eljárás nyertesének az alábbi gazdasági társaságot hirdeti ki: 

 

HAUS-BER Beruházó és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

Az ellenszolgáltatás összege: bruttó 4.388.339,- Ft. 

 

A szerződést kötő felek: Lovas Község Önkormányzata és a HAUS-BER Beruházó és 

Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

Képviselő-testület a szerződés megkötésére felhatalmazza az alpolgármestert. Képviselő-

testület a rendelkezésre álló fedezetet biztosítja. 

 

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester 

Határidő: Eredményhirdetés: 2022. május 27. 

 Szerződéskötés: 2022. június 1. 

 

 

72/2022. (V.25.) Kt. határozat 

Lovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Út, híd, 

kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása Lovason – 2022” 

tárgyú beszerzési eljárásban az alábbi döntéseket hozza: 

 

Képviselő-testület a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

 

Képviselő-testület az alábbi ajánlattevők ajánlatát érvényesnek nyilvánítja: 

 

1. Veszprémi Útépítő Kft. 

2. STRABAG Általános Építő Kft. 

3. Colas Út Építőipari Zrt. 

 

Képviselő-testület a beszerzési eljárás nyertesének az alábbi gazdasági társaságot hirdeti ki: 

 

Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

 

Az ellenszolgáltatás összege: bruttó 36.092.638,- Ft. 

A szerződést kötő felek: Lovas Község Önkormányzata és a Colas Út Építőipari 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Képviselő-testület a szerződés megkötésére felhatalmazza a polgármestert. Képviselő-testület 

biztosítja a rendelkezésre álló fedezetet. 

 



Felelős: Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester 

Határidő: Eredményhirdetés: 2022. május 31. 

 Szerződéskötés: 2022. június 15. 

 

 

73/2022. (V.25.) Kt. határozat 

Lovas község Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákóczi Szövetség 2021. évi 

tevékenységéről és a kapott önkormányzati támogatás elszámolásáról benyújtott beszámolóját 

elfogadja.  

Határidő: Azonnal 

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester 

 

 

74/2022. (V.25.) Kt. határozat 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a PR-Telekom Zrt. 

képviseletében eljáró Szűcs Gábor kérelmére, az általa benyújtott 8/2022-Szűcs tervszámú 

kiviteli engedélyezési tervek alapján a Lovas GNOP optikai hálózat kiviteli-engedélyezési 

terveinek benyújtása céljából tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását megadja. A 

hozzájárulás az egyéb hozzájárulások és engedélyek beszerzése alól nem mentesít. 

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

75/2022. (V.25.) Kt. határozat 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 8228 Lovas, Malomrét utca 40/1. 

hrsz. alatti ingatlan tulajdonosa és kezelője úgy dönt, hogy Petrovai Péter (Vz-tel./19-

0179/2025) kérelmére, a 8228 Lovas, Malomrét utca 40/1. hrsz. alatti ingatlanra tervezett 

ivóvíz-bekötésre vonatkozó engedélyezési tervdokumentáció benyújtásához szükséges 

tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását megadja. A hozzájárulás az egyéb hozzájárulások 

és engedélyek beszerzése alól nem mentesít. 

 

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

76/2022. (V.25.) Kt. határozat 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 8228 Lovas, külterület, Csárda utca, 

032. hrsz. alatti ingatlan tulajdonosa és kezelője úgy dönt, hogy Németh Róbert kérelmére, a 

8228 Lovas, Csárda utca 038/16. hrsz. alatti ingatlanra tervezett elektromos 

földkábelfektetésre vonatkozó kivitelezési tevékenység megkezdéséhez a 8228 Lovas, 

külterület, Csárda utca, 032. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó tulajdonosi és közútkezelői 

hozzájárulását megadja. A hozzájárulás az egyéb hozzájárulások és engedélyek beszerzése 

alól nem mentesít. 

 

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 



77/2022. (V.25.) Kt. határozat 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 8228 Lovas, zártkert, 739/15. hrsz. 

alatti ingatlan tulajdonosa és kezelője úgy dönt, hogy Németh Róbert kérelmére, a 8228 

Lovas, Kishegyi út 6. (739/14. hrsz.) alatti ingatlanra tervezett elektromos földkábelfektetésre 

vonatkozó kivitelezési tevékenység megkezdéséhez a 8228 Lovas, zártkert, 739/15. hrsz-ú 

ingatlanra vonatkozó tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását megadja. A hozzájárulás az 

egyéb hozzájárulások és engedélyek beszerzése alól nem mentesít. 

 

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

78/2022. (V.25.) Kt. határozat 

Lovas község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Lovas Község 

Önkormányzat jogszabály által előírt ebrendészeti feladatainak ellátását az Olt-Alom 

Állatvédő Egyesület útján kívánja ellátni, felhatalmazza továbbá az alpolgármestert a 

szerződés aláírására. 

 

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

82/2022. (VI.23.) Kt. határozat 

Lovas Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Beszámoló a Települési 

Értéktár Bizottság munkájáról” valamint a „Lovas Község Önkormányzata 2019-2024. évekre 

vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata” napirendi pontot leveszi 

napirendről és azt későbbi időpontban tárgyalja. 

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester 

Határidő: Azonnal  

 

 

83/2022. (VI.23.) Kt. határozat 

Lovas Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Alsóörsi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2021. évi zárszámadásáról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerint 

elfogadja. 

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester 

Határidő: Azonnal 

 

84/2022. (VI.23.) Kt. határozat 

Lovas Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fazekas Gábor Zoltán 

alpolgármester beszerzésekről szóló beszámolóját elfogadja. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester 

 

 



85/2022. (VI.23.) Kt. határozat 

Lovas Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2022. évi költségvetés 

terhére - a helyi időközi önkormányzati választások költségeinek biztosítása céljából, a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása, a nemzetiségi 

önkormányzati képviselők időközi választása, valamint a helyi népszavazások költségeinek 

normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 6/2021. (VIII. 31.) 

IM rendelet 1. mellékletének megfelelően - bruttó 863.621,- Ft összeget átad az Alsóörsi 

Közös Önkormányzati Hivatal részére. 

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

86/2022. (VI.23.) Kt. határozat 

Lovas Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szociális és 

gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete 10. § -ban 

meghatározott támogatási összegeken nem változtat. 

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester 

Határidő: Azonnal 

 

87/2022. (VI.23.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat képviselő-testülete, mint a 8228 Lovas, 1802. hrsz. alatti 

ingatlan tulajdonosa és kezelője úgy dönt, hogy Németh Róbert kérelmére, a 8228 Lovas, 

Bajcsy-Zsilinszky u. 3. alatti ingatlanra tervezett elektromos földkábelfektetésre vonatkozó 

kivitelezési tevékenység megkezdéséhez a 8228 Lovas, 11/3. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó 

tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása iránti kérelmet elutasítja, és felkéri az 

aljegyzőt Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelemről és a 

település rendjéről szóló 7/2004. (X. 21.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára. 

A határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.  

 

INDOKOLÁS 

2022. május 11. napján érkezett a ROPE-VILL Kft. képviseletében eljáró Németh Róbert 

kérelme, melyben a Lovas, Bajcsy-Zsilinszky u. 3. (184. hrsz.) alatti ingatlanra tervezett 

elektromos földkábelfektetésre vonatkozó kivitelezési tevékenység céljából tulajdonosi és 

közútkezelői hozzájárulás iránti kérelemmel fordult Lovas Község Önkormányzatához, Lovas 

Község Önkormányzat tulajdonát képező Lovas 11/3. hrsz. alatti, kivett közút besorolású 

ingatlanra vonatkozólag. Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 

környezetvédelemről és a település rendjéről szóló 7/2004. (X. 21.) önkormányzati rendelet 

17. § (1) - (2) bekezdései értelmében utak, járdák, zöldterületek és egyéb közterületek 

területén, az alatt vagy felett létesítményt elhelyezni, áthelyezni vagy megszüntetni, illetőleg a 

közterületet felbontani csak a közterület tulajdonosának (kezelőjének) engedélye, 

hozzájárulása alapján lehet, aki az említett munkákra feltételeket állapít meg. Ha az építési és 

fenntartási munkákhoz közterület-használati, terület-felhasználási vagy építési engedély 



szükséges, úgy az engedélyt kiadó hatóság köteles az engedélybe a közterület tulajdonosának 

(kezelőjének) hozzájárulásában meghatározott feltételeket belefoglalni. 

A képviselő-testület a kérelem és mellékleteinek vizsgálatát követően megállapította, hogy a 

2Ált/196/2022. ügyben kérelmező az újonnan aszfaltozott út mellett akarja felbontani a 

közterületet. A képviselők egyhangú véleménye alapján, mivel a testület a helyi rendelet 

közterület-bontásra vonatkozó rendelkezéseit is módosítani kívánja, a képviselő-testület a 

tárgyi közterület felbontásához nem járult hozzá. A határozat fenti jogszabályhelyeken alapul. 

A fellebbezés lehetőségét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

116.§ (4) bekezdés b) pontja zárja ki. 

 

 

88/2022. (VI.23.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 8228 Lovas, 1802. hrsz. alatti 

ingatlan tulajdonosa és kezelője úgy dönt, hogy Németh Róbert kérelmére, a 8228 Lovas, 

08/21. hrsz. alatti ingatlanra tervezett elektromos földkábelfektetésre vonatkozó kivitelezési 

tevékenység megkezdéséhez a 8228 Lovas, 1802. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó tulajdonosi és 

közútkezelői hozzájárulás vonatkozó kérelmet elutasítja. 

A határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.  

 

INDOKOLÁS 

2022. május 11. napján érkezett a ROPE-VILL Kft. képviseletében eljáró Németh Róbert 

kérelme, melyben a Lovas, 08/21. hrsz. alatti ingatlanra tervezett elektromos 

földkábelfektetésre vonatkozó kivitelezési tevékenység céljából tulajdonosi és közútkezelői 

hozzájárulás iránti kérelemmel fordult Lovas Község Önkormányzatához, Lovas Község 

Önkormányzat tulajdonát képező Lovas 1802. hrsz. alatti, kivett közút besorolású ingatlanra 

vonatkozólag. Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelemről 

és a település rendjéről szóló 7/2004. (X. 21.) önkormányzati rendelet 17. § (1) - (2) 

bekezdései értelmében utak, járdák, zöldterületek és egyéb közterületek területén, az alatt 

vagy felett létesítményt elhelyezni, áthelyezni vagy megszüntetni, illetőleg a közterületet 

felbontani csak a közterület tulajdonosának (kezelőjének) engedélye, hozzájárulása alapján 

lehet, aki az említett munkákra feltételeket állapít meg. Ha az építési és fenntartási 

munkákhoz közterület-használati, terület-felhasználási vagy építési engedély szükséges, úgy 

az engedélyt kiadó hatóság köteles az engedélybe a közterület tulajdonosának (kezelőjének) 

hozzájárulásában meghatározott feltételeket belefoglalni. 

A képviselő-testület a kérelem és mellékleteinek vizsgálatát követően megállapította, hogy a 

2Ált/196/2022. ügyben kérelmező az újonnan aszfaltozott út mellett akarja felbontani a 

közterületet. A képviselők egyhangú véleménye alapján, mivel a testület a helyi rendelet 

közterület-bontásra vonatkozó rendelkezéseit is módosítani kívánja, a képviselő-testület a 

tárgyi közterület felbontásához nem járult hozzá. A határozat fenti jogszabályhelyeken alapul. 

A fellebbezés lehetőségét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

116.§ (4) bekezdés b) pontja zárja ki. 

 

 



89/2022. (VI.23.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 8228 Lovas, 1802. hrsz. alatti 

ingatlan tulajdonosa és kezelője úgy dönt, hogy Cserjési Jánosné kérelmére, a 8228 Lovas, 

Hétvezér út 5. 693. hrsz. alatti ingatlanra tervezett ivóvízbekötésre vonatkozó tervezői 

dokumentáció benyújtásához a 8228 Lovas, Hétvezér utca (691. hrsz.) ingatlanra vonatkozó 

tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását megadja. A hozzájárulás az egyéb hozzájárulások 

és engedélyek beszerzése alól nem mentesít. 

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester 

Határidő: Azonnal 

 

90/2022. (VI.23.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy a PR-Telekom Zrt. 

képviseletében eljáró Szűcs Gábor kérelmére, az általa benyújtott 9/2022-Szűcs tervszámú 

kiviteli engedélyezési tervek alapján az Alsóörs-Paloznak-Lovas GNOP optikai hálózat 

kiviteli-engedélyezési terveinek benyújtása céljából tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását 

megadja. A hozzájárulás az egyéb hozzájárulások és engedélyek beszerzése alól nem 

mentesít. 

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester 

Határidő: Azonnal 

 

91/2022. (VI.23.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy Prof. Dr. Kondorosi Éva 

részére Lovas Község Önkormányzatának Lovas község díszpolgári cím adományozásáról 

szóló 3/2000. (IV. 28.) önkormányzati rendelete alapján nemzetközileg elismert, a 

molekuláris biológia területén végzett tudományos kutatómunkájának, és ezzel Lovas Község 

jó hírnevének öregbítésében való kiemelkedő szerepének elismeréseként,  a „Lovas község 

Díszpolgára” címet adományozza, ezzel egyidőben Prof. Dr. Kondorosi Éva részére szánt 

tárgyjutalom értékét 50.000,- Ft -ban állapítja meg. 

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester 

Határidő: Azonnal 

 

92/2022. (VI.23.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy Lovas Község Temetőjében 

található kőkereszt helyreállítási költségeinek finanszírozására bruttó 850.000,- Ft összeget az 

önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére biztosít. Lovas Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete a Palmetta Művek Bt. – t bízza meg a kivitelezési tevékenység 

elvégzésével. Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az 

alpolgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

 

 



106/2022. (VII. 27.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Lovas kőkereszt 

helyreállítása tárgyában hozott képviselő-testületi határozat módosítása” tárgyú, a 

„Szolgáltatási díjak felülvizsgálata”, valamint “A háziorvos lakhatásával kapcsolatos 

tájékoztatás” tárgyú napirendi pontokat leveszi napirendről, és azokat későbbi időpontban 

tárgyalja, a Lovasi Napokkal kapcsolatos jutalmazást, illetve a beszerzési eljárásokkal 

kapcsolatos jutalmazást “Vegyes Ügyek” napirendi pontként napirendre veszi. 

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

107/2022. (VII. 27.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2022. évben a Lovas 

Egyesület Lovas részére 150.000,- Ft “Közösségi program szervezése” célú támogatást 

biztosít és felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán polgármester 

Határidő: 2022. július 31. 

 

108/2022. (VII. 27.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2022. évben a Lovas 

Polgárőr Egyesület részére 150.000,- Ft működési célú támogatást biztosít és felhatalmazza a 

polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán polgármester 

Határidő: 2022. július 31. 

 

109/2022. (VII. 27.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2022. évben a Lovas 

Jövőjéért Egyesület részére működési célra, valamint szabadidős és kulturális programok 

szervezésére 200.000,- Ft összegű támogatást biztosít és felhatalmazza a polgármestert a 

támogatási szerződés aláírására. 

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán polgármester 

Határidő: 2022. július 31. 

 

110/2022. (VII. 27.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a képviselő-testület 

85/2022. (VI.23.) Kt. határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés terhére - a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása, a nemzetiségi 

önkormányzati képviselők időközi választása, valamint a helyi népszavazások költségeinek 

normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 6/2021. (VIII. 31.) 

IM rendelet 1. mellékletének megfelelően bruttó 924.385,- Ft összeget átad az Alsóörsi Közös 

Önkormányzati Hivatal részére. 

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 



111/2022. (VII. 27.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fazekas Gábor Zoltán 

polgármester beszerzésekről szóló beszámolóját elfogadja. 

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

112/2022. (VII. 27.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 8228 Lovas, 304. hrsz. alatti 

ingatlan tulajdonosa és kezelője úgy dönt, hogy a ROPE-VILL Kft. képviseletében eljáró 

Németh Róbert kérelmezőnek, a 8228 Lovas, a Lovas, Cifhegyi u. 305. hrsz. alatti ingatlanra 

tervezett elektromos földkábelfektetésre vonatkozó kivitelezési tevékenység megkezdéséhez a 

8228 Lovas, 304. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás iránti 

kérelmét elutasítja. 

 

A határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.  

INDOKOLÁS 

2022. július 5. napján érkezett a ROPE-VILL Kft. képviseletében eljáró Németh Róbert 

kérelme, melyben a 8228 Lovas, Cifhegyi u. 305. hrsz. alatti ingatlanra tervezett elektromos 

földkábelfektetésre vonatkozó kivitelezési tevékenység céljából tulajdonosi és közútkezelői 

hozzájárulás iránti kérelemmel fordult Lovas Község Önkormányzatához, Lovas Község 

Önkormányzat tulajdonát képező Lovas 304. hrsz. alatti, kivett közút besorolású ingatlanra 

vonatkozólag. Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelemről 

és a település rendjéről szóló 7/2004. (X. 21.) önkormányzati rendelet 17. § (1) - (2) 

bekezdései értelmében utak, járdák, zöldterületek és egyéb közterületek területén, az alatt 

vagy felett létesítményt elhelyezni, áthelyezni vagy megszüntetni, illetőleg a közterületet 

felbontani csak a közterület tulajdonosának (kezelőjének) engedélye, hozzájárulása alapján 

lehet, aki az említett munkákra feltételeket állapít meg. Ha az építési és fenntartási 

munkákhoz közterület-használati, terület-felhasználási vagy építési engedély szükséges, úgy 

az engedélyt kiadó hatóság köteles az engedélybe a közterület tulajdonosának (kezelőjének) 

hozzájárulásában meghatározott feltételeket belefoglalni. 

A képviselő-testület a 2Ált/244/2022. ügyben érkezett kérelem és mellékleteinek vizsgálatát 

követően a képviselők egyhangú véleménye alapján, miszerint nyári időszakban ne 

engedélyezzenek semmilyen jellegű közterület-bontási tevékenységet, tekintettel arra, hogy a 

testület a helyi rendelet közterület-bontásra vonatkozó rendelkezéseit is módosítani kívánja, 

tárgyi közterület felbontásához nem járult hozzá. A határozat fenti jogszabályhelyeken alapul. 

A fellebbezés lehetőségét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

116.§ (4) bekezdés b) pontja zárja ki. 

 

 

113/2022. (VII. 27.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 8228 Lovas, 628/6. hrsz. alatti 

ingatlan tulajdonosa és kezelője úgy dönt, hogy a ROPE-VILL Kft. képviseletében eljáró 

Németh Róbert kérelmére, a 8228 Lovas, a Lovas, Öreghegy 8. 383/2. hrsz. alatti ingatlanra 

tervezett elektromos földkábelfektetésre vonatkozó kivitelezési tevékenység megkezdéséhez a 



8228 Lovas, 628/6. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás 

iránti kérelmét elutasítja. 

 

A határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.  

INDOKOLÁS 

2022. július 13. napján érkezett a ROPE-VILL Kft. képviseletében eljáró Németh Róbert 

kérelme, melyben a 8228 Lovas, Öreghegy 8. 383/2. alatti ingatlanra tervezett elektromos 

földkábelfektetésre vonatkozó kivitelezési tevékenység céljából tulajdonosi és közútkezelői 

hozzájárulás iránti kérelemmel fordult Lovas Község Önkormányzatához, Lovas Község 

Önkormányzat tulajdonát képező Lovas 628/6. hrsz. alatti, kivett közút besorolású ingatlanra 

vonatkozólag. Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelemről 

és a település rendjéről szóló 7/2004. (X. 21.) önkormányzati rendelet 17. § (1) - (2) 

bekezdései értelmében utak, járdák, zöldterületek és egyéb közterületek területén, az alatt 

vagy felett létesítményt elhelyezni, áthelyezni vagy megszüntetni, illetőleg a közterületet 

felbontani csak a közterület tulajdonosának (kezelőjének) engedélye, hozzájárulása alapján 

lehet, aki az említett munkákra feltételeket állapít meg. Ha az építési és fenntartási 

munkákhoz közterület-használati, terület-felhasználási vagy építési engedély szükséges, úgy 

az engedélyt kiadó hatóság köteles az engedélybe a közterület tulajdonosának (kezelőjének) 

hozzájárulásában meghatározott feltételeket belefoglalni. 

A képviselő-testület a 2Ált/245/2022. ügyben érkezett kérelem és mellékleteinek vizsgálatát 

követően a képviselők egyhangú véleménye alapján, miszerint nyári időszakban ne 

engedélyezzenek semmilyen jellegű közterület-bontási tevékenységet, tekintettel arra, hogy a 

testület a helyi rendelet közterület-bontásra vonatkozó rendelkezéseit is módosítani kívánja, 

tárgyi közterület felbontásához nem járult hozzá. A határozat fenti jogszabályhelyeken alapul. 

A fellebbezés lehetőségét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

116.§ (4) bekezdés b) pontja zárja ki. 

 

 

114/2022. (VII. 27.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 8228 Lovas, 659. hrsz. alatti 

ingatlan tulajdonosa és kezelője úgy dönt, hogy a DOBOS-VILL Kft. képviseletében eljáró 

Bóta István kérelmére, a 8228 Lovas, 661. hrsz. alatti ingatlanra tervezett elektromos 

földkábelfektetésre vonatkozó tervdokumentáció benyújtásához a 8228 Lovas, 659. hrsz-ú 

ingatlanra vonatkozó tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását megadja. A hozzájárulás az 

egyéb hozzájárulások és engedélyek beszerzése alól nem mentesít. 

 

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

115/2022. (VII. 27.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Lovas Község 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XII.12.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi javaslatokat teszi: 

 



1. a 23. § (3) bekezdése módosul arra, hogy a polgármester heti 5 napot tartózkodik a 

Kirendeltségen. 

2. A Rendelet 4. és 5. mellékletének a képviselő-testület, valamint a Vagyonnyilatkozat 

Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság összetételének megfelelően történő módosítása 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az aljegyzőt a módosító rendelet 

előkészítésére. 

Felelős: Fazekas Gábor Zoltán polgármester 

Határidő: 2022. augusztus 31. 

 

 

120/2022. (VIII. 19.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fazekas Gábor Zoltán 

polgármesteri tisztségéről történő lemondásról szóló tájékoztatást elfogadja. 

Felelős: Sárdi Máté alpolgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

121/2022. (VIII. 19.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 2022. szeptember 1. napjától a 

Balatonfüredi Többcélú Társulás által fenntartott Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási 

Központ vonatkozásában az intézményi térítési díjak alábbiak szerinti meghatározásához. 

 

1. Szociális étkeztetés térítési díja  

1.1. Ebéd: 750 Ft/ellátási nap nettó 

1.2. Ebéd szállítással: 820 Ft/ellátási nap nettó 

1.3. Díjmentesség, illetve kedvezményes díjtételek a személyi térítési díj megállapításához: 

Sorszám Jövedelem (Ft) Ebéd Ft/ellátási nap nettó Ebéd szállítással 

Ft/ellátási nap nettó 

1. 0 – 28.500 Ft   térítésmentes térítésmentes 

2. 28.501 – 50.000 Ft 435 Ft 505 Ft 

3. 50.001 – 80.000 Ft 510 Ft 580 Ft 

4. 80.001 –110.000 Ft 590 Ft 660 Ft 

5. 110.001 – 140.000 Ft 670 Ft 740 Ft 

 

2.Idősek/ demensek/ fogyatékosok nappali ellátása esetén nyújtott étkeztetés térítési díja  

2.1. Ebéd: 770 Ft/ellátási nap nettó 

2.2. Háromszori étkezés: 1.070 Ft/ellátási nap nettó 

2.3. Díjmentesség, illetve kedvezményes díjtételek a személyi térítési díj megállapításához: 

 

Sor 

szám 

Jövedelem (Ft) Egyszeri étkezés 

Ft/ellátási nap nettó 

Háromszori étkezés 

Ft/ellátási nap nettó 

1. 0 – 28.500 Ft térítésmentes térítésmentes 

2. 28.501 – 50.000 Ft 455 Ft 755 Ft 

3. 50.001 – 80.000 Ft 535 Ft 835 Ft 

4. 80.001 –110.000 Ft 615 Ft 915 Ft 

5. 110.001 – 140.000 Ft 690 Ft 990 Ft 

A térítési díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza. 

 



3.Házi segítségnyújtás igénybevétele esetén térítési díj 

 

3.1. Gondozási díj: 1.900 Ft szociális segítés/gondozási óra 

3.2. Ebéd szállítással: 1.200 Ft személyi gondozás/gondozási óra 

3.3. Díjmentesség, illetve kedvezményes díjtételek a személyi térítési díj megállapításához: 

 

Sor 

szám 

Jövedelem (Ft) Gondozási díj 

szociális segítés Ft/gondozási 

óra 

Gondozási díj 

személyi gondozás 

Ft/gondozási óra 

1.  0 – 28.500 Ft térítésmentes térítésmentes 

2.  28.501 – 50.000 Ft 900 Ft/óra 750 Ft/óra 

3.  50.001 – 80.000 Ft 1.150 Ft/óra 860 Ft/óra 

4. 80.001 –110.000 Ft 1.400 Ft/óra 980 Ft/óra 

5. 110.001 – 140.000 Ft 1.650 Ft/óra 1.100 Ft/óra 

 

4. Az intézményi térítési díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. 

5. Térítésmentesen nyújtott szolgáltatások: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek/ 

demensek / fogyatékosok nappali ellátása étkezés nélkül. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Sárdi Máté alpolgármester 

 

 

122/2022. (08.19.) Kt. határozat 

Lovas Község Önkormányzat képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 24.§ (1) bekezdése alapján Lovas településen működő helyi választási 

bizottság tagjává, póttagjává választja az alábbi személyeket: 

Tagok: 

1.  Lájerné Bereczki Erzsébet 

2. Dienes Károly 

3. Ács Károly 

4. Urvölgyiné Szabó Annamária 

5. Kasza Katalin 

Póttagok: 

1. Dallos Erzsébet 

 

123/2022. (VIII.19.) Kt. határozat  

 

1.) Lovas Község Önkormányzata támogatási kérelmet nyújt be a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter által meghirdetett, Magyarország 2022. évi 

központi költségvetéséről szóló 2021.évi XC. törvény 3. melléklet I.2.2.1. alpontja 

szerinti települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

vissza nem térítendő költségvetési támogatásra. 

2.) A pályázati kiírás alapján Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 28 m3 - 

keménylombos tűzifa iránt, 586.740,- Ft összegben nyújtja be a támogatásigénylést.  

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

pályázat benyújtásához szükséges önerőt, melynek összege 35.560.- Ft. 



4.) Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől 

ellenszolgáltatást nem kér, és vállalja a tüzelőanyag szállításából származó 

költségeket. 

5.) Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a támogatásigénylést a 

Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságához benyújtsa és a szükséges 

nyilatkozatokat megtegye. 

Felelős: Sárdi Máté alpolgármester 

Határidő: 2022.augusztus 31. 

 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

124/2022. (VIII.19.) Kt. határozata: 

 

1. Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a „DRV_S_236_Lovas 

szennyvízelvezető mű” megnevezésű víziközmű rendszer ellátásért felelőse a víziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 

által a 2023-2037. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-pótlási és 

beruházási tervrészét elfogadja, és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2023. évre 

vonatkozó munkálatokat a DRV. Zrt.-től megrendeli, valamint az aláírt megrendelő 

nyomtatványokat a DRV Zrt. részére legkésőbb 2022. december 15-ig megküldi. 

2. Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az alpolgármestert a 

szükséges nyilatkozatok aláírására. 

3. Amennyiben a Gördülő Fejlesztési Tervben foglalt feltételek meghaladják a 2022. évi 

használati díj összegét, akkor az elfogadott tervben feltüntetett többletforrást az 

Önkormányzat önkormányzati saját forrásból biztosítja. 

Felelős: Sárdi Máté alpolgármester 

Határidő: Azonnal 

 

125/2022. (VIII. 29.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 24.§ (1) bekezdése alapján Zsigmondné Makkai Brigitta lovasi lakost a 

Lovas településen működő helyi választási bizottság póttagjává választja. 

Felelős: Sárdi Máté alpolgármester 

Határidő: Azonnal 

 

126/2022. (VIII.29.) Kt. határozat 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 8228 Lovas, 628/6. hrsz. alatti 

ingatlan tulajdonosa és kezelője úgy dönt, hogy a ROPE-VILL Kft. képviseletében eljáró 

Németh Róbert kérelmére, a 8228 Lovas, a Lovas, Öreghegy 8. (383/2 hrsz.) alatti ingatlanra 

tervezett elektromos földkábelfektetésre vonatkozó kivitelezési tevékenység megkezdéséhez a 

8228 Lovas, 628/6. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását 

megadja. A hozzájárulás az egyéb hozzájárulások és engedélyek beszerzése alól nem 

mentesít. 

Felelős: Sárdi Máté alpolgármester 

Határidő: Azonnal 

 



127/2022. (VIII.29.) Kt. határozat 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 8228 Lovas, 739/27. hrsz. alatti 

ingatlan tulajdonosa és kezelője úgy dönt, hogy a ROPE-VILL Kft. képviseletében eljáró 

Németh Róbert kérelmére, a 8228 Lovas, a Lovas, Kishegyi út 739/32. alatti ingatlanra 

tervezett elektromos földkábelfektetésre vonatkozó kivitelezési tevékenység megkezdéséhez a 

8228 Lovas, 739/27. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását 

megadja. A hozzájárulás az egyéb hozzájárulások és engedélyek beszerzése alól nem 

mentesít. 

Felelős: Sárdi Máté alpolgármester 

Határidő: Azonnal 

 

128/2022. (VIII.29.) Kt. határozat 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Lovas Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 5/2015. (I. 26.) Kt. határozatában foglalt szolgáltatási díjakat 2022. 

szeptember 5. napjával az alábbiak szerint módosítja: 

 

FALUHÁZ 

NAGYTEREM 

 

Családi rendezvény 

(születésnap, lakodalom 

stb.) 

használata kizárólag lovasi lakosok számára 

engedélyezhető:  

15.000,- Ft/5 óra + ezt követően 2.000,- Ft további 

megkezdett óránként. Takarítási kötelezettséggel, a 

takarítószert nem biztosítja az önkormányzat. 

Rendezvény 

 

1. az önkormányzat által támogatott lovasi székhelyű civil 

szervezet összejövetelei számára nem belépődíjas 

rendezvény esetén ingyenes, 

2. az önkormányzat által támogatott lovasi székhelyű civil 

szervezet belépődíjas és gazdasági célú rendezvénye esetén, 

amely a szervezet céljaival kapcsolatos: 15.000,- Ft/nap 

azzal, hogy különleges körülmények esetén egyedi 

megállapodás alapján is lehetséges, 

3. egyéb rendezvény: egyedi megállapodás alapján 

Sportfoglalkozás 5.000,- Ft/nap 

Árusítás, termékbemutató 15.000,- Ft/nap 

Műszaki berendezések, 

projektor, hangosítás 

1. 10.000,- Ft/nap 

2. lovasi civil szervezetek részére ingyenes 

Poharak használata 5.000,- Ft/nap 

Közreműködők díja 10.000,- Ft/fő/nap 

Abroszok használata 2000,- Ft/db 

  

KONYHA 1. 10.000,- Ft/nap 

2. lovasi civil szervezetek részére ingyenes 

  

KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR 1. az önkormányzat által támogatott lovasi székhelyű civil 

szervezet összejövetelei számára ingyenes 

2. egyéb rendezvény lovasi lakosok számára: 10.000,- Ft/nap 

3. egyéb rendezvény nem lovasi lakosok számára: 20.000,- 

Ft/nap 



  

KEMENCE 10.000,- Ft/nap (tüzelőanyag és eszközök biztosítása nélkül) 

15.000,- Ft/nap (tüzelőanyag és eszközök biztosításával) 

  

BEHAJTÁSI 

ENGEDÉLY 

6.000,- Ft 

  

TELEHÁZ  

Fénymásolás   

A/4 80,- Ft/oldal 

A/4 dupla 100,- Ft/lap 

A/3 160,- Ft/oldal 

A/3 dupla 200,- Ft/lap 

Nyomtatás  

fekete-fehér szöveg 100,- Ft/oldal 

fekete-fehér szöveg és 

féloldal kép 

160,- Ft/oldal 

fekete-fehér kép A/4 150,- Ft/oldal 

színes szöveg + féloldalas 

kép 

400,- Ft/oldal 

színes kép A/4 600,- Ft/oldal 

színes kép nyomtatása 

fotópapírra 

1.000,- Ft/oldal 

Szövegszerkesztés  

A/4 1.000,- Ft/oldal 

kiadványszerkesztés/sokszo

rosítás 

megegyezés szerint 

Fax (kimenő-bejövő) 200,- Ft/oldal 

Gyűrűs kötés - 80 lapig 1500,- Ft 

- 200 lapig 3000,- Ft 

- 200 lap felett külön megegyezés szerint 

Hirdetés a Lovasi hírekben  

1/8 oldal 1.500,- Ft/szám 

1/4 oldal 2.000,- Ft/szám 

1/2 oldal 3.000,- Ft/szám 

egész oldal 6.000,- Ft/szám 

  

Hirdetés a honlapon  

Ingatlan hirdetés 10.000,- Ft/félév 

Egyéb hirdetés 20.000,- Ft/év 
 

Felelős: Sárdi Máté alpolgármester 

Határidő: Azonnal 

 

129/2022. (VIII.29.) Kt. határozat 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy Gálné dr. 

Szvetnyik Fanni háziorvosnak (pecsétszám: 81683) kétéves időtartamra havi 38.000 Ft 



albérleti díjat biztosít lakosságszám arányosan. Felhatalmazza az alpolgármestert a szerződés 

aláírására. 

Felelős: Sárdi Máté alpolgármester 

Határidő: minden hónap 5. napjáig 

 

 

130/2022. (VIII.29.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testület 177/2021. (X.27.) Kt. 

határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a Balatoni Fejlesztési Tanács által meghirdetett 

településfejlesztési beruházások támogatására kiírt pályázathoz, ezen belül a B célterülethez 

szükséges önerőt 1.036.320,- Ft, azaz egymillió-harminchatezer-háromszázhúsz forint 

összegben biztosítja.   

Felelős: Sárdi Máté alpolgármester 

Határidő: azonnal 

 

131/2022. (VIII.29.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Lovas Újtelepi dűlőre 5 

tonnás súlykorlátozó és 30 km/órás sebességkorlátozó tábla kihelyezését rendeli el, felkéri az 

alpolgármestert a közúti jelzőtáblák beszerzésére és kihelyezésére. 

Felelős: Sárdi Máté alpolgármester 

Határidő: 2022. szeptember 15. 

 

132/2022. (VIII.29.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2022. január 1. és 2022. 

augusztus 31. között lefolytatott beszerzési eljárások lebonyolításáért az aljegyző részére 

bruttó 285.000,- Ft összegű megbízási díjat fizet. Felhatalmazza az alpolgármestert a 

megbízási szerződés aláírására. 

Felelős: Sárdi Máté alpolgármester 

Határidő: Azonnal 

 

135/2022. (IX. 16.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 8228 Lovas, 48/21. hrsz. alatti kivett 

közút besorolású, valamint a 8228 Lovas, 019/14. hrsz. alatti kivett út besorolású ingatlan 

tulajdonosa és kezelője úgy dönt, hogy a Vízépítő Invest Kft. képviseletében eljáró Gőcze 

Tibor kérelmére, a 8228 Lovas, 019/7. hrsz. alatti ingatlanra tervezett szennyvízelvezető 

fektetésre vonatkozó kivitelezési tevékenység céljából a 8228 Lovas, 48/21. hrsz., valamint a 

019/14. hrsz. alatti ingatlanokra vonatkozó tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást megadja. 

A hozzájárulás az egyéb hozzájárulások és engedélyek beszerzése alól nem mentesít. 

Felelős: Sárdi Máté alpolgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

 

 



136/2022. (IX. 16.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 8228 Lovas, 19/3. hrsz. alatti 

ingatlan tulajdonosa és kezelője úgy dönt, hogy Filipovics Lászlóné kérelmére, a 8228 Lovas, 

a Lovas, Öreghegy 8. (383/2 hrsz.) alatti ingatlanra tervezett kivitelezési tevékenység 

megkezdéséhez a 8228 Lovas, 19/3. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó tulajdonosi és közútkezelői 

hozzájárulását megadja. A hozzájárulás az egyéb hozzájárulások és engedélyek beszerzése 

alól nem mentesít. 

Felelős: Sárdi Máté alpolgármester 

Határidő: Azonnal 

 

137/2022. (IX. 28.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „6. Önkormányzati 

dolgozók jutalmazása”, a „11. Kötelező felvételt biztosító iskolai körzethatárok 

véleményezése”, valamint a „14. Lovasért közalapítvány létrehozása” napirendi pontokat 

leveszi napirendről, és azokat későbbi időpontban tárgyalja. 

Felelős: Sárdi Máté alpolgármester 

Határidő: Azonnal 

 

138/2022. (IX. 28.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy „A szociális célú tűzifa 

tárgyában történő beszerzési eljárás megindítása” napirendi pontot napirendre veszi. 

Felelős: Sárdi Máté alpolgármester 

Határidő: Azonnal 

 

139/2022. (IX. 28.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulójához a 

hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatása 

érdekében, egyben vállalja, hogy mind az A, mind a B típusú pályázati kiírást kihirdeti. 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az alpolgármestert a 

csatlakozási nyilatkozat aláírására. 

Felelős: Sárdi Máté alpolgármester 

 Határidő: 2022.szeptember 30. 

 

 

140/2022. (IX. 28.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Lovas, Petőfi utcai 

vízelvezető árok felújítása” tárgyú beszerzési eljárásban az alábbi döntéseket hozza: 

1. Képviselő-testület a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

2. Képviselő-testület az alábbi ajánlattevők ajánlatát érvényesnek nyilvánítja: 

1. Color Bau Kft. 

2. Vipler Bau Kft. 

3. BÉR-GÉP-SZER Kft. 

3. Képviselő-testület a beszerzési eljárás nyertesének az alábbi gazdasági társaságot hirdeti ki: 



BÉR-GÉP-SZER Kft. - 8228 Lovas, Eötvös Károly utca 033/6. hrsz. 

4. Az ellenszolgáltatás összege: bruttó 3.015.174,- Ft. 

5. A szerződést kötő felek: Lovas Község Önkormányzata és a BÉR-GÉP-SZER Kft. 

6. Képviselő-testület a szerződés megkötésére felhatalmazza az alpolgármestert. Képviselő-

testület biztosítja a rendelkezésre álló fedezetet. 

Felelős: Sárdi Máté alpolgármester 

Határidő: Eredményhirdetés: 2022. október 1. 

 Szerződéskötés: 2022. október 15. 

 

 

141/2022. (IX. 28.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 8228 Lovas, zártkert 309/2. 

hrsz. alatti, kivett saját használatú út besorolású ingatlan tulajdonosa és kezelője úgy dönt, 

hogy a ROPE-VILL Kft. képviseletében eljáró Németh Róbert kérelmére, a 8228 Lovas, a 

Lovas, Öreghegy 379/1 hrsz. alatti ingatlanra tervezett elektromos földkábelfektetésre 

vonatkozó kivitelezési tevékenység megkezdéséhez a 8228 Lovas, zártkert 309/2. hrsz. alatti 

ingatlanra vonatkozó tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását megadja. A hozzájárulás az 

egyéb hozzájárulások és engedélyek beszerzése alól nem mentesít. 
Felelős: Sárdi Máté alpolgármester 

Határidő: Azonnal 

 

142/2022. (IX. 28.) Kt. határozat 
 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 8228 Lovas, Balatoni út 2. 

(18. hrsz.) szám alatti kivett lakóház, udvar, gazdasági épület besorolású, 692 m2 alapterületű, 

Lovas Község Önkormányzat 1/2 arányú tulajdonát képező ingatlan forgalmi értékének 

meghatározása érdekében Lovas Község Önkormányzat képviselő-testülete ingatlan-forgalmi 

szakvéleményt kíván készíttetni. A képviselő-testület a szakvélemény elkészítésére Horváth 

Klára (8200 Veszprém, Jókai Mór út 38.) igazságügyi ingatlanforgalmi szakértőt kívánja 

felkérni. 

A megbízási díj fedezetét a helyi önkormányzat 2022. évi költségvetésében az általános 

tartalék terhére biztosítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

Felelős: Sárdi Máté alpolgármester 

Határidő: 2022. október 15. 

 

143/2022. (IX. 28.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a képviselőket, hogy Lovas Község 

Önkormányzat 2020-2024. évekre vonatkozó gazdasági programjának módosítására 

vonatkozó javaslataikat 2022. október 15. napjáig tegyék meg. 

Felelős: Sárdi Máté alpolgármester 

Határidő: 2022. október 15. 

 

144/2022. (IX. 28.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Sárdi Máté alpolgármester 

beszerzésekről szóló beszámolóját elfogadja. 

Határidő: Azonnal 

https://www.google.hu/maps/place/8228Lovas+E%C3%B6tv%C3%B6s+K%C3%A1roly+utca+033%2F6.+hrsz.+


Felelős: Sárdi Máté alpolgármester 

 

145/2022. (IX. 28.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzat a 2022. évi 

költségvetési támogatás időarányos felhasználásáról szóló beszámolót megvitatta és elfogadja. 

Felelős: Sárdi Máté alpolgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

146/2022. (IX. 28.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Sárdi Máté érintettségre 

vonatkozóan tett bejelentését elfogadja és a határozati javaslat elfogadásáról való szavazásból 

nem zárja ki. 

Felelős: Sárdi Máté alpolgármester 

 Határidő: Azonnal  

 

147/2022. (IX. 28.) Kt. határozat 
 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Sárdi Máté falugondnoki 

tevékenységről szóló beszámolóját elfogadja. 

Felelős: Sárdi Máté alpolgármester 

 Határidő: Azonnal  

 

148/2022. (IX. 28.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Elektromos jármű 

beszerzése Lovason” projekt tárgyában beszerzési eljárást indít, melyben ajánlattételre az 

alábbi gazdasági szereplőket kéri fel: 

1. Birdiecar Hungary Kft. – 1131 Budapest, Jász utca 179. 

2. MAXIMUS Flotta Kft. - 1151 Budapest, Szántóföld utca 1. 

3. X6M Car Trading Kft. - 1151 Budapest, Szántóföld u. 3 98081/4. 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az aljegyzőt az ajánlattételi 

dokumentáció elkészítésére és a beszerzési eljárás lebonyolítására. 

Határidő: 2022. október 31. 

Felelős: Sárdi Máté alpolgármester 

 

 

149/2022. (IX. 28.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 8228 Lovas, zártkert 343/2. hrsz. 

alatti, kivett közút besorolású ingatlan tulajdonosa és kezelője úgy dönt, hogy Balogh Csaba 

kérelmére, a 8228 Lovas, 344/4. hrsz. alatti ingatlanra tervezett ivóvízbekötésre vonatkozó 

kivitelezési tevékenység megkezdéséhez a 8228 Lovas, zártkert 343/2. hrsz. alatti ingatlanra 

vonatkozó tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását megadja. A hozzájárulás az egyéb 

hozzájárulások és engedélyek beszerzése alól nem mentesít. 

Felelős: Sárdi Máté alpolgármester 

Határidő: Azonnal 



150/2022. (IX. 28.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a BMÖGF/349-6/2022. számú, 2022. 

szeptember 23. napján kelt támogatói okirat alapján a 2022. évi szociális tűzifaprogram 

megvalósítása érdekében beszerzési eljárást folytat le 27 erdei köbméter keménylombos tűzifa 

beszerzése céljából. Az önkormányzat ajánlattételre kéri fel a megyei kormányhivatal 

erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott alábbi erdőgazdálkodókat: 

1. Verga Zrt. 8200 Veszprém, Jutasi út 10. 

2. Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt. 8500 Pápa, Jókai u. 46. 

3. Kisalföld Erdőgazdaság Zrt. 9023 Győr, Corvin u. 9. 

Képviselő-testület a beszerzési eljárás bírálati szempontjának a legalacsonyabb összegű 

ellenszolgáltatás bírálati szempontot határozza meg. A szerződés teljesítési határideje: 2022. 

január 15. 

A képviselő-testület felhatalmazza az aljegyzőt a beszerzési eljárás lefolytatására. 

Felelős: Sárdi Máté alpolgármester 

Határidő: Azonnal 

 

179/2022. (X. 7.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Szociális célú tűzifa 

beszerzése Lovason” tárgyú beszerzési eljárásban az alábbi döntést hozza: 

Képviselő-testület a beszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 

Felelős: Sárdi Máté alpolgármester 

Határidő: Azonnal 

 

180/2022. (X. 7.) Kt. határozat 
 

Lovas Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a BMÖGF/349-6/2022. 

számú, 2022. szeptember 23. napján kelt támogatói okirattal a Belügyminisztérium, mint 

támogató által Lovas Község Önkormányzatának megítélt 565.785,- Ft vissza nem térítendő 

támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított önerő összegéig, tárgyi pályázati 

forrásból beszerzésre kerülő tűzifa tekintetében a beszerzési eljárás lefolytatását mellőzi, és 

felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelemben megjelölt –500.000,- Ft, azaz 

ötszázezer forint összeget meghaladó értékű berendezés lebonyolítására, a „legjobb ár-érték 

arány” bírálati szempont figyelembevételével. 

Felelős: Sárdi Máté alpolgármester 

Határidő: Azonnal 

 

181/2022. (X. 7.) Kt. határozat 
 

Lovas Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy Lovas Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

50.§ (8) bekezdése, továbbá a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdése 

alapján Lovas község közigazgatási területére és a 2023/2024. tanévre vonatkozó kötelező 

felvételt biztosító iskolai körzethatárok tervezete összeállítása érdekében a 2022/2023. tanévre 

megállapított kötelező felvételt biztosító iskolai körzethatárok módosítását a következő 

(2023/2024.) tanévre vonatkozóan nem tartja szükségesnek. 



Az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének nyilvántartásában Lovas községben 

lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű gyermekek 

létszáma intézményi/ tagintézményi bontásban:  

összesen: 0 fő. 

 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kötelező felvételt biztosító 

általános iskolai körzethatárok előzetes véleményezésére vonatkozó jelen döntést, valamint a 

hátrányos helyzetű gyermekek létszámára vonatkozó adatszolgáltatást a Balatonfüredi 

Tankerületi Központ részére -2022. október 15. napjáig - továbbítsa.  

Határidő: 2022. október 15.  

Felelős: Sárdi Máté alpolgármester  

 

182/2022. (X. 7.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Elektromos jármű 

beszerzése Lovason” tárgyú beszerzési eljárásban az alábbi döntéseket hozza: 

Képviselő-testület a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

Képviselő-testület az alábbi ajánlattevők ajánlatát érvényesnek nyilvánítja: 

Birdiecar Hungary Kft. – 1131 Budapest, Jász utca 179. 

MAXIMUS Flotta Kft. - 1151 Budapest, Szántóföld utca 1. 

X6M Car Trading Kft. - 1151 Budapest, Szántóföld u. 3 98081/4. 

Képviselő-testület a beszerzési eljárás nyertesének az alábbi gazdasági társaságot hirdeti ki: 

Birdiecar Hungary Kft. – 1131 Budapest, Jász utca 179. 

Az ellenszolgáltatás összege: bruttó 5.448.300,- Ft 

A szerződést kötő felek: Lovas Község Önkormányzata és a Birdiecar Hungary Kft. 

Képviselő-testület a szerződés megkötésére felhatalmazza az alpolgármestert. Képviselő-

testület biztosítja a rendelkezésre álló fedezetet. 

Felelős: Sárdi Máté alpolgármester 

Határidő: Eredményhirdetés: 2022. október 10. 

 Szerződéskötés: 2022. október 15. 

 

183/2022. (X. 7.) Kt. határozat 
 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2022. június 15. napján a 

Colas Út Építőipari Zrt., mint kivitelezővel kötött kivitelezési szerződésnek az előterjesztés 

mellékletét képező árajánlatnak megfelelően történő módosítását, valamint a kivitelezéssel 

kapcsolatosan felmerült pótmunkát jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés- 

módosítás aláírására. 

Határidő: Azonnal  

Felelős: Sárdi Máté alpolgármester  

 

184/2022. (X. 7.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nemzeti Kulturális Alap 

által kiírt „Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése” elnevezésű, 

208105/13 kódszámú pályázat keretében elnyert 2.529.977,- Ft összegű vissza nem térítendő 

támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított önerő összegéig, tárgyi pályázati 

forrásból beszerzésre kerülő eszközök tekintetében a beszerzési eljárás lefolytatását mellőzi, 

és felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelemben megjelölt, vagy ahhoz hasonló – 

akár az 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint összeget meghaladó értékű – eszközök és 

berendezések beszerzésére, a „legjobb ár-érték arány” bírálati szempont figyelembevételével. 



Határidő: Azonnal  

Felelős: Sárdi Máté alpolgármester  

 

185/2022. (X. 7.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy az MPV Invest 

Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal, (1021 Budapest, Völgy 

utca 23., cégjegyzékszám: Cg.01-09-883789, adószám: 27527869-2-41) az 1/1 arányú 

tulajdonát képező Lovas külterület 019/7 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett major” művelési 

ágú, 3.2061 m2 területű ingatlanon tervezett beruházással kapcsolatosan, azzal 

összefüggésben felmerülő esetleges infrastrukturális fejlesztések finanszírozása céljából 

településrendezési szerződést kíván kötni. 

Lovas Község Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza az alpolgármestert a 

szerződés megkötésére. 

Felelős: Sárdi Máté alpolgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

193/2022. (X.26.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a háziorvos feladat-ellátási 

szerződésének módosítása, Lovas Község Önkormányzat képviselő-testületének a szociális és 

gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2021. (V.31.) önkormányzati rendelet módosítása, 

valamint a szociális étkezés iránti kérelem elbírálása napirendi pontokat felveszi napirendre. 

Felelős: Sárdi Máté alpolgármester 

Határidő: Azonnal 

 

194/2022. (X. 26.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Balatonfüredi 

Rendőrkapitányság beszámolóját elfogadja. 

Felelős: Sárdi Máté alpolgármester 

Határidő: Azonnal 
 

 

195/2022. (X. 26.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a képviselő-testület 

2022. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

Felelős: Sárdi Máté alpolgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

 

196/2022. (X. 26.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a képviselő-testület 

2022. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

Felelős: Sárdi Máté alpolgármester 

Határidő: Azonnal 



197/2022. (X. 26.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a környezet állapotáról 

szóló beszámolót elfogadja. 

Felelős: Sárdi Máté alpolgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

198/2022. (X. 26.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Lovas Község 

Önkormányzat 2023. évi munkatervét elfogadja. 

Felelős: Sárdi Máté alpolgármester 

Határidő: Folyamatos 

 

Lovas, 2022. október 26. 

 

      Sárdi Máté 

                          alpolgármester 

 

 

Lovas Község Önkormányzata 2023. évi munkaterve 

 

2023. február 22. 

 

1. A Balatonfüredi Többcélú Társulás 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadása 

2. Tájékoztató a 2022. évi rendezvényekről, a 2023. évi rendezvényterv jóváhagyása 

3. Előterjesztő: művelődésszervező 

4. Középtávú terv stabilitási törvény alapján 

5. Az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése 

6. A 2023. évi költségvetési rendelet elfogadása 

7. Beszámoló a beszerzésekről 

 

2023. április 26. 

 

1. A 2022. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló beszámoló 

2. Beszámoló a beszerzésekről 

Előterjesztő: polgármester 

3. Az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtása 

Előterjesztő: polgármester 

4. A helyi önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

önkormányzati rendelet elfogadása (zárszámadás) és vagyonkimutatás 

Előterjesztő: polgármester 

5. A 2022. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása 

Előterjesztő: polgármester 

6. A helyi önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása 

Előterjesztő: polgármester 

 

 



2023. június 21. 

 

1. Lovas Község Önkormányzata 2019-2024. évekre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi 

Programjának felülvizsgálata 

Előterjesztő: polgármester 

2. Javaslat iskolakezdési támogatás nyújtására  

Előterjesztő: polgármester 

3. Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság munkájáról 

Előterjesztő: Kasza Katalin elnök 

 

2023. július 19: 

 

1. Civil szervezetek beszámolója a 2022. évi támogatás felhasználásáról, a 2023. évi 

önkormányzati támogatások megállapítása 

Előterjesztő: polgármester 

2. Szociális célú tűzifa pályázathoz történő csatlakozásról szóló döntés 

Előterjesztő: polgármester 

3. Gördülő fejlesztési terv jóváhagyása 

Előterjesztő: polgármester 

 

2023. szeptember 27: 

 

1. Bursa Hungarica Felsőoktatási pályázathoz történő csatlakozás 

Előterjesztő: polgármester 

2. Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése 

Előterjesztő: polgármester 

3. Beszámoló a falugondnoki szolgáltatás működéséről 

         Előterjesztő: falugondnok 

 

2023. október 25. közmeghallgatás: 

 

1. A rendőrkapitányság beszámolója 2023. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Balatonfüredi Rendőrkapitányság 

2. A képviselő-testület 2023. évi munkájáról szóló beszámoló 

Előterjesztő: polgármester 

3. Tájékoztató a környezet állapotáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

2023. november 29: 

 

1. A 2023. évi belső ellenőrzési jelentés és a 2024. évi ellenőrzési terv elfogadása 

Előterjesztő: polgármester 

2. Beszámoló az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Lovasi Kirendeltsége 

tevékenységéről 

Előterjesztő: jegyző 

5. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat elbírálása 

 

 

 



199/2022. (X. 26.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2022. évi 

fejlesztésekről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: Sárdi Máté alpolgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

200/2022. (X. 26.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dr. Bardóczi Miklós és 

Társa Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság képviseletében eljáró Dr. Bardóczi Miklós 

kérelmére a Dr. Bardóczi Miklós és Társa Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal kötött 

feladatellátási szerződést az alábbiak szerint módosítják: 

1. A rendelési idő Lovas községben csütörtöki napon 12:30-14:00 óra közötti időpontra 

módosul; 

2. A háziorvosi feladatokat 2022. november 2. napjától Gálné dr. Szvetnyik Fanni tartós 

helyettesítés keretében látja el Lovas község tekintetében. 

Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a szerződés aláírására. 

Felelős: Sárdi Máté alpolgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

201/2022. (X. 26.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján 

zárt ülést rendel el, és a szociális étkezés iránti kérelem elbírálása napirendi pontot zárt ülésen 

tárgyalja. 

Felelős: Sárdi Máté alpolgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

203/2022. (XI.14.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy Sárdi Máténak az Mötv. 49. 

§ (1) bekezdése alapján bejelentett érintettségét tudomásul veszi, és a közalkalmazotti 

jogviszonyának megszüntetése tárgyában történő szavazásból nem zárja ki. 

Felelős: Sárdi Máté polgármester 

Határidő: Azonnal  

 

204/2022. (XI.14.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy Sárdi Máté falugondnok  

közalkalmazotti jogviszonyát kérelmére, 2022. november 6. napjával, közös megegyezéssel 

megszünteti. 

Felelős: Sárdi Máté polgármester 

Határidő: Azonnal  



205/2022.(XI.14.) Kt. határozat 

  

Lovas Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy „A polgármester 

tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása” napirend tárgyalása során a polgármester 

által bejelentett személyes érintettséget az Mötv. 49.§ (1) bekezdése alapján tudomásul vette, 

és határozott arról, hogy a polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 

tárgyában történő döntéshozatalból nem zárja ki. 

 

Felelős: Sárdi Máté polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

206/2022.(XI. 14.) Kt. határozat 

  

Lovas Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy Sárdi Máté polgármester 

tiszteletdíját 2022. november 6. napjától kezdődően – az Mötv. 71. § (4)-(6) bekezdései 

szerint – havi bruttó 520 000 forintban állapítja meg. A polgármester ezen időponttól havi 

78 000 forint költségtérítésre jogosult. A képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy járjon 

el ezen összegek számfejtése és a jogosult bankszámlájára történő utalása érdekében. 

 

Felelős: Aljegyző 

Határidő: Folyamatos, tárgyhót követő hónap 5. napja 

 

 

207/2022.(XI.14.) Kt. határozat 

  

Lovas Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alpolgármester 

megválasztására és a titkos szavazás lebonyolítására szavazatszámláló bizottságot választ, 

melynek elnöke Simon Róbert képviselő, tagjai Pintér Kornél képviselő és Fehérné 

Kiszlinger Anett képviselő.  

Felelős: Sárdi Máté polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

208/2022. (XI.14.) Kt. határozat 

  

Lovas Község Önkormányzat képviselő-testülete megállapította, hogy a képviselő-testület a 

polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel, 2 érvényes szavazattal a 

polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére Fehérné Kiszlinger Anett 

önkormányzati képviselőt társadalmi megbízatású alpolgármesterré választotta a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 74. § (1) bekezdése, valamint Lovas Község Önkormányzata Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 12/2019 (XII.12.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése 

értelmében. 

Felelős: Jegyző 

Határidő: Azonnal 

 
209/2022.(XI.14.) Kt. határozat 

  

Lovas Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Az alpolgármester 

tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása” napirend tárgyalása során az 



alpolgármester által bejelentett személyes érintettséget az Mötv. 49.§ (1) bekezdése alapján 

tudomásul vette, és határozott arról, hogy az alpolgármester tiszteletdíjának és 

költségtérítésének megállapítása tárgyában történő döntéshozatalból nem zárja ki. 

Felelős: Sárdi Máté polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

210/2022.(XI.14.) Kt. határozat 

  

Lovas Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fehérné Kiszlinger Anett 

alpolgármester tiszteletdíját 2022. november 6. napjától kezdődően – az Mötv. 71. § (4)-(6) 

bekezdései szerint – havi bruttó 234.000,- forintban állapítja meg. Az alpolgármester ezen 

időponttól havi 35.100,- forint költségtérítésre jogosult. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, 

hogy járjon el ezen összegek számfejtése és a jogosult bankszámlájára történő utalása 

érdekében. 

Felelős: Jegyző 

Határidő: Folyamatos, tárgyhót követő hónap 5. napja 

 

 

211/2022.(XI.14.) Kt. határozat 

  

Lovas Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fehérné Kiszlinger Anett 

alpolgármester tiszteletdíjáról történő lemondását elfogadja. 

Felelős: Sárdi Máté polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

212/2022. (XI. 30.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „DRV Zrt. megkeresése 

tárgyában érkezett döntés”, továbbá „A 2021. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása”, 

napirendi pontokat napirendre veszi, „A településfejlesztéssel, településrendezéssel és 

településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 

önkormányzati rendelet módosítása” napirendi pontot leveszi napirendről, és azt későbbi 

időpontban tárgyalja. 

Felelős: Sárdi Máté polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

213/2022. (XI. 30.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 207/2022. (XI.14.) Kt. 

határozatát visszavonja. 

Felelős: Sárdi Máté polgármester 

Határidő: Azonnal  

 

 

 

 

 



214/2022. (XI. 30.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapította, hogy a képviselő-testület a 

polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel, 4 érvényes és 0 

érvénytelen szavazattal, a polgármester helyettesítésére és munkájának segítésére Fehérné 

Kiszlinger Anett képviselőt társadalmi megbízatású alpolgármesterré választotta a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) 

bekezdése, valamint Lovas Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 12/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése értelmében. 

Felelős: Sárdi Máté polgármester 

Határidő: Azonnal  

 

 

215/2022. (XI.30.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fehérné Kiszlinger Anett 

képviselőnek az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása  tárgyában 

az Mötv. 49. § (1) bekezdése alapján bejelentett érintettségét tudomásul vette, és az 

alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása tárgyában történő 

döntéshozatalból nem zárja ki. 

Felelős: Sárdi Máté polgármester 

Határidő: Azonnal  

 

 

216/2022. (XI.30.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alpolgármester 

tiszteletdíját 2022. november 30. napjától kezdődően - az Mötv. 71. § (4)-(6) bekezdései 

szerint -  havi bruttó 234.000,- Ft összegben, költségtérítését havi bruttó 35.100,- Ft 

összegben állapítja meg. A képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy járjon el ezen 

összegek számfejtése és a jogosult bankszámlájára történő utalása érdekében. 

Felelős: Aljegyző 

Határidő: Folyamatos, tárgyhót követő hónap 5. napja 

 

 

217/2022. (XI.30.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fehérné Kiszlinger Anett 

képviselőnek az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása tárgyában az 

Mötv. 49. § (1) bekezdése alapján bejelentett érintettségét tudomásul vette, és az 

alpolgármester tiszteletdíjáról történő lemondás tárgyában történő döntéshozatalból nem zárja 

ki. 

Felelős: Sárdi Máté polgármester 

Határidő: Azonnal  

 

 

218/2022. (XI.30.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fehérné Kiszlinger Anett 

alpolgármester tiszteletdíjáról történő lemondását elfogadja. 



Felelős:Sárdi Máté polgármester 

Határidő: Azonnal  

 

 

219/2022. (XI.30.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Lovasi Értéktár Bizottság 

2022. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

Felelős:Sárdi Máté polgármester 

Határidő: Azonnal  

 

 

220/2022. (XI.30.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 

2022. évi munkarendjében 2022. december 27. napjától 2023. január 08. napjáig terjedő 

időszakra igazgatási szünetet rendel el. 

A Képviselő-testület az elrendelt igazgatási szünet kapcsán – a zavartalan feladatellátás 

érdekében – felkéri az aljegyzőt a szükséges munkaszervezési intézkedések megtételére, 

valamint arra, hogy az elrendelt igazgatási szünetről a lakosságot és a társhatóságokat 

előzetesen tájékoztassa. 

Határidő: Folyamatos 

Felelős: Aljegyző 

 

 

221/2022. (XI.30.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Sárdi Máté polgármester 

beszerzésekről szóló beszámolóját elfogadja. 

Felelős:Sárdi Máté polgármester 

Határidő: Azonnal  

 

 

222/2022. (XI.30.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2021. évi belső ellenőrzési 

jelentést elfogadja. 

Felelős:Sárdi Máté polgármester 

Határidő: Azonnal  

 

 

223/2022. (XI.30.) Kt. határozat 

 

Lovas Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Lovas Község 

Önkormányzata tulajdonát képező Lovas 659. és 660/9. helyrajzi számú ingatlanok 

vonatkozásában a Magyar Állam javára vízvezetési szolgalmi jog bejegyzéséhez, valamint a 

DRV Zrt., mint joggyakorló feltüntetéséhez tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását 

megadja. 

Felelős: Sárdi Máté polgármester 

 


