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Kovács Károly nyilatkozata

NAPIREND TARGYALASA:

1. napirend: Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok
fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázattz| kapcsolatos döntés a támogatást meghaladó

költségek saját forrásból történő biztosításáról

Ferenczy Gáborné polgárrnester tájékoztatja a képviselőket a pályázatról. A pályázatí anyaghoz, ahogy

az előterjesztésben is láthatták a képviselők csatolni kell képviselő-testületi határozatoí arrÓl, hogy

amennyiberr azárajánlatban szereplő beruházási összköltség meghaladja az önkormányzatot megilletó

támogatás összegét, űg7l azt az örrkormányzat saját forrásból biztosítja.

A pályázható keret a lakossági létszárntól íügg, ez Lovas esetében legfeljebb 6.500.000 Ft, A
pályázatból a Barlók Béla utca, a Mikszátlr K. r.rtca és a Köves köz egy-egy szakaszáí Űjítanánk fel,

Órre bruttó 2.410.626 Ft-os ajánlatot kapott az Önkormányzat, valamint a Fő utca-7219. sz. állami

közút l+12g,35-1+345 szelvényei közötti járdát építtetnénk meg, erre a legkedvezőbb árajánlat nettó

3.915.000 Ft.

Csajka György képviseló: A Fő Lrtcaijárda rnásik szakasza mikor készülne eI?

Ferenczy Gáborné polgárrnester: Augusztus közepén el tudja kezdeni a nyeftes ajánlattevő a

járdaépítést.

Miután további kérdés. l-tozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést,

miszerint

esetén a beruházási összköltség támogatást meghaladó költségét saját forrásból biaosítsa?

Lovas Község Örrkornlányzat Képviselő-testülete 4 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta

a következő határozatát:

3 7/20 1 6. (VII.2 1.) O +_ko rmánvzati határozat :

Lovas Község Onkormányzatának Képviselő-testülete 
^z

adósságkonszolidációban nem részesült települési
önkormányzatok fejlesztésének támogatására kiírt páiyáznt
elnyerése esetén a beruházási összköltség támogatást meghaladó
költségét saját forrásból biztosítja.

Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester
Határidő: azonnal

2. napirend: Vegyes ügyek

Ady köz útfelújítása



Ferenczy Gáborné polgárrnester: Az Ady köz útfelújítása haladéktalanul szükséges. Az önkormányzat

erre a munkálatra is kért árajánlatot. A felújítás mindösszesen bruttó 662.246 Ft.-ba kerül, mint az

ajánlatba is láthatják egy szikkasztó padka is beépítésre kerülne, így a víz elvezetésóről is

gondoskodunk.

Miután további kérdés. hozzászőlás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést,

miszerint

ímegbízza.

Lovas Község Örrkorrnárryzat Képviseló-testülete 4 szavazaítal, ellenszavazat nélkül meghozta

a következő határ ozatáí,.

38/2016.(VII.2l.,) Onkormányzati határozat:
Lovas Község Onkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a
Colas Ut Kft.-t az Ady köz útfelúiítási munkálataiva|.

Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester
Határidő: azonnal

Csárda utca ügye

Ferencz_v Gáborné polgárrnester tájékoztatja a képviselőket, hogy a Csárda utca forgalomba helyezés

még mindig nem töfténhet meg ugyanis az út teljes egészében még nem került örrkormányzaíi

tulajdonba.

Csa_ika György képviselő: Szerintern ha a tulajdonos nem akarja önkormányzati tulajdonba adni, akkor

a fenntartásából is vegye lti a részét, illetve meg kellene vizsgálni a közcélir kisajátítás lehetőségét.

Ferenczy Gáborné polgárnrester negbízza Szabóné dr. Jámbor Eszter aljegyzőt, hogy vegye fel a
kapcsolatot az önkorrlányzat ügyvédjével, vizsgálja meg a közcélú kisajátítás lehetóségét.

A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a már tulajdonba került 2 szakasz (62Il10 lrrsz.,

62118 hrsz.) az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés szerint közforgalom elől el nem zárt magánút, a

forgalomba helyezéshez az utat helyi közúttá kell átminősítetni, ehhez testületi határozat kell.

Miután további kérdés. hozzászőlás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést,

miszerint

tulajdonbarr lévő közforgalom elől el nem zártmagántrtakat helyi közúttá átminósíttesse?

Lovas Község Önkonnányzat Képviselő-testülete 4 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta

a következő határ ozaíáí



Lovas Község rmány zatának Képviselő-testülete megbízza
Ferenczy Gáborné Polgármestert, hogy a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Balatonfiiredi Járási Hivatalánál a 62lll0 hrsz.-
ú és a 62118 hrsz.-ú utak helyi közúttá történő átminősítése
ügyében eljárjon.

Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester
Határidő: azonnal

Belső térelválasztó ajtó árajánlatainak bírálata

Ferenczv Gáborrré polgármester tá.iékoztatja a képviselőket, hogy a Hivatal Faluháztól történőn

leválasztása ügyében árajánlatokat kért be. A munkára 3 ajánlat érkezett,

A képviselők áttanrrlrnányozzák az ajánlatokat és megállapítják, hogy a tartalmában azonos ajánlatok

közül Czvizler Tarnás és Báder Mátyás ajánlata a legkedvezőbb. Megállapodnak abban, hogy a helyi

vállalkozó Báder Már"""ás a.jánlatát fogadják el,

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

miszerint

térelválasztó a_jtó e lkészítéséve l?

Lovas Község Önkormányzat Képviseló-testülete 4 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta

a következő határozatát:

40/2016.(VII.2 1.) Önkormánvzati határozat:
Lovas Község Onkormányzatának Képviselő-testülete megbízza
Báder Mátyást a Faluháztlan egy belső térelvá|asztó ajtó
elkészítésével.

Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester
Határidő: azonnal

I(iss zoltán kérelme

Ferenczy Gáborné polgárrlester isrnerteti a képviselőkkel a kérelmet.

A képviselők egyetérteltek abban, hogy a l<átl,úkat murvával ki kelljavítani, a lámpatestekkeI való

ellátás egyenlóre nem szerepel a fejlesztési elképzelések között, erre leghamarabb akkor kerüllret sor,

amikor a szemközti oldalorr is elkezdódik a közvilágítás kiépítése.

Mária Út Kö"hasznú Egyesület kérelme



Ferenczy Gáborné polgárnlester ismefteti a képviselőkkel a kérelmet.
Csajka G}'ÖrgY kéPviselŐ; Az Önkorm át"tyzatanyagi kötelezettsé get ezzelkapcsolatban nem vállal.
Ferencz-v Gáborné Polgármester: Nem, kizárólag az útvonal kialakításához kérik ahozzájárulásunkat.

Miután további kérdés, IT zzászÓ!ás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést,
miszerint

Mária Út közhaszrrú EgyesiiIet zarándokútvonalat hozzon létre.

Lovas KÖzség ÖrrkorrnárrYzat Képviselő-testülete 4 szavazaűal, eIlenszavazat nélkül meghozta
a következó |,1aíár ozaíát:

4l/2 YII.2
Lovas község Önko.mányrutínuk képviselő-testülete
ho,zzájárulását adja, hogy a Mária Út Közhasznú Egyesü|et Lovas
közigazgatási területén zaránd o kútvona|at hozzon léire.

Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester
Határidő: azonnal

Ory Balázs kérelme

Ferenczy Gáborné polgárrnester isnrerteti a l<épviselőkkel a kérelmet.
A kéPviselők megállaPodtak abban, hogy természetvédelmi szakértó bevonásávaI
kérnek az ügyben.

Demény Zoltán ára.j ánlata

szakértői véleményt

FerenczY Gáborné Polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy Demény Zoltátt tervező elkészítefte
ajánlatát a Lovas kÖzség belterületén kezdődő és az Alsóörsi Vadtelepi településrész Erkel Ferenc
utcájához csatl akozó gya l og| árda l étesítéséhez.

MiLrtán további l<érdés. |'tozzászőlás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi
miszerint

belterÜletén l<ezdődő és az Alsóörsi Vadtelepi telepüIésrész Erkel Ferenc uícájá1-1ozcsatlakozó
gyalogj árda l étesítéséhez sztikséges tervek el készítéséve l?

Lovas KÖzség ÖllkorrnánYzat KépviselÓ-testülete 4 szavazattal, ellenszavazat nólkül meghozta
a következő határ ozatát:

fel a kérdést,



42 l 2 0 1 6. (Y II2 I.\ Ö nkor m ány zati hatír o zat :
Lovas Község On kormán yzatának Képviselő-testülete megbízza
Demény Zoltán tewezőt a Lovas község belterületén kezdődő és

az Alsóörsi Vadtelepi településrész Erkel Ferenc utcájához
csatlakozó gya|ogiárda létesítéséhez szükséges tervek
elkészítésével.

Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester
Határidő: azonnal

Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program

Ferenczy Gáborné polgárrnester tájékoztatja a képviselőket, hogy a kormány döntése alapján kültéri

sportparkok építésére irányuló program indul. A program keretében a települési önkormányzatok nem

pénzbeli támogatást kapnak, lranem magát a létesítmén),t, a spoftparkot. A pályázaíot augusztus 15.

napjáig kell benyírjtani. A létesítményt 5 évig kell fenntartaniuk az önkormányzatoknak.

Miután további kérdés. llozzászőlás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést,

miszerint

Lovas Község Önkornrányzat Képviselő-testülete 4 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta

a következő határ ozatáí:

43/2016.(VII.2 1.) Onkormánvzati határozat:
Lovas Község Onkormányzatának Képviselő-testüIete megbízza
Ferenczy Gáborné polgármestert, hogy Sportpark létesítésére a
pályázatot benyújtsa.

Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester
Határidő: 2016. augusztus 15.

Forrás köz ügye

Ferenczy Gáborné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a héten a FalLrgorrdnoki

szolgálat és a közmurrkások út|avítási nlunkákat végeztek a Forrás közben. Az írt egyerrgetése soráll

felmerült a gyanú, lrogy valamelyik irrgatlanról szennyvíz kerül|ietett a csapadékvíze|vezető csóbe és

ez akár a dugr,rlás oka is lehet., ezérí a polgármester feljelentést tett a Balatonfiiredi

Rendőrkapitálryságná l.

A Képviseló-testület a tá.iékoztatást elfogadta.



Kovács Károly nyilatkozata

Ferenczy Gáborné polgárrnester tájékoztatta a képviselőket, hogy Kovács Károly lovasi lakos

nyi latkozatot j uttatott e l a képv i seló-testü letnek.

A képviseló-testiilet a nyilatkozat taftalrnát megismefie, azt tudomásulvette.

NAPIRENDUTÁN:

A polgármester megkérdezi, hogy napirend utáni bejelentése van-e valakiriek?
Napirend utáni be.jeleIltés nem volt.

A polgármester a nyílt ülést 21 óra l0 perckor bezdrta.

Kmí.
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Ferencey Gdborué
palgárme,síer

/-'r'

Bárrj Béla
.l€nlza

Szabóné dr. Jámfur Esüer
aljeg,,rő
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