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Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.
április l3-án, l7 óra 00 perckor megtartott nyílt üléséről.

Lovas, Faluház (8228 Lovas, Fő u. 8.) üírryalóterem

Ferenczy Gáborné polgármester
Hull Zita alpolgármester
Pap Huba képviseló
Takács Ferenc képviseló
Csajka György képviselő

dr. Sipos Zoltán aljegyző

LAKOSSAGKOREBOL: 3fő

NAPIREND E LŐTT:
A polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az ülésen az 5 települési képviselő
közül 5 fő van jelen, így a testület határozatképes. AZ ülést megnyitja. Javaslatot tesz az ülés
napirendjérrek módosítására, a meghívóban szereplő sorrendlrez képest. Javasolja, hogy a testiilet
előszöt az egyházak és civil szervezetek 2014. évi beszámolóját és 2015. évi íámogaását, valamint a
Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület 2014. évi beszámolóját tárgyalja meg, és ezt köv€tően az
Alsóörsi Óvoda feladatellátásának flnansziroását, valamint a többi, meghívóban szereplő napirendi
kérdést. Megkérdezi, hogy más egyéb napirerrdi javaslata van-e valakinek a képviselők közül?

További napirendi javaslat nem volt, a Képviselő-testület az ülós napirendjéről 3 szavazattal,
ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:

30/2015.(IV.13.) Ötkormánvzati határozat:
Lovas Község Onkormányzat Képviselő-testülete az ülés
napirendjét a következők szerint áIlapítja meg:
1. Civil szervezetek és egyházak beszámolója 2014, évi

tevékenységükről,
2. Civil szervezetek 2015. évi támogatása,
3. Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület beszámolója 2014. évi

tevékenységéről,
Az Alsóörsi Ovoda feladatellátásának íinanszírozása,
Törvényességi felhívás,
Vegyes ügyek.

NAPIREND rÁneyltÁsl:
1. napirend: Civil szervezetek és egyházak beszámolója 20l4. évi tevékenységükről.

Ferenczy Gáborné polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy előzetesen kiküldésre kerültek az
eddig beérkezett beszámolók. Tekintettel arra, hogy a református egyház és a nyugdíjasklub
képviselője, Dienes Károly, a polgárőrség képviselője, Szűcs József, és a Nagy Gyula Galéria

4.
5.
6.



Alapítvány képviselője, Madarász Lajos is jelen van az ülésen, javasolja, hog az ő beszámolójuk
rnegtárgyalásával kezdjék a rrapirendi pontot.

Hull Zita alpglgármester: A református egyházzal kapcsolatban érdeklődnék, hogy mi minden történt a
tavalyi év során?

Dienes Károlv gondnok: Adakozásból rnűemléket állítottunk fel, idén a templom karzatát szeretnénk
felújíttatni. Kialakításra kerül egy nagy terem a refonnátus templomban, itt tartjuk majd az
istentisáeleteket.

Csaika Györev képviselő: Mekkora kamattartozása van még az egyháznak?

Dienes Károlv qondrrok: Még egymillió forint, a tavalyi 80.000,- Frot is ennek a törlesztésére
fordítottuk. Ú; telkésze van az egyházközségnek dr. Tamás Gábor személyében, ő helyettesítő lelkész,
szeptemberig nev ezték ki, ezutátl valószínűleg megpály áztatják a hely ét.

Csa.ika Gvörgv képviselő: Örülnénk, szívesen vennénk, ha az egház közösségszervező szerepéből
adódó rendezvérryekről is hallanánk szót. Milyen közösségszervező, karitatív tevékenységet
folfatnak?

Dienes Károly gondnok: Például újévkor koncertet rendeztünk, ezt szponzor támogatta.

Hull Zita alpolgármester: Köszönjük a polgárőrség pénzügyi beszámolóját, mondana a jelen lévő
képviseló pár szót a tevékenységükről, esetleg rerrdezvényeikrőI?

Szűcs József: Korábban eljuttatott évértékelőmben részletesen leírtam az eseményeket. Próbáljuk,
amennyire lehet figyelni, hogy kik kerülrrek a faluba. Most van ery család, akikkel problémák
lehetnek. Az idós lakosságra próbálunk kiemelten vigyazni.

Ferenczv Gáborné po|gármester: Tudunk a problémáról, lra szabálysértósre kerülne sor, az a járási
hivatal hatáskörébe tartozik, ná|uk ke|l bejelentést tenni. Az örrkormányzatnak nem sok hatásköre van,
de a rendőrség minden esetben intézkedhet.

Szúcs József: Sokszor maga a tulajdonos tehet róla, lrogy a későbbi €lkövető megismerje a helyszínt.
Hagyják, hory körbenézzerr az illető.

Ferenczy Gáborné polgármester: A Lovasi Lovas Egyesület beszámolója szűkszavú, de korrekt. A
Nagy Gyula Alapítvány által működtetett galériával kapcsolatban el szeretném mondani, hory jó
lenne, ha aktívabb lerrne az alapítvátry, esetleg tábort is lehetne szervezni. Tudjuk, hogy sok költséggel
jár a galéria fenntartása, de tevékenyebbnek kell lenni,

Madarász Lajos: Csinálnak kiállításokat.

Ferenczy Gáborné polgármester: Enné| több kell, mert lassan bezár az egész. A táborok nagyon
népszerűek mostanában, Veszprémből, mindenhonnan hozzák a szülők a gyerekeket. A kiállításokat
sajnos a lovasiak sem nagyon látogatják.

Madarász Lajos: Szerencsére a korábbilioz képest enelkedett a látogatók száma.

Pap Huba képviselő: Milyen erófeszítéseket tesz a Malomvölgy Nyugdíjasklub? Fejenként 4.000,- Ft
támogatást kap.

Dienes Károly: Kötelezlri nerrr lehet az embereket, hory részt vegyenek, ennyien jönnek el az
összejövetelekre. A képviselők isjöhetnek... l30körül nyugdíjas él a településen.

Ferenczy Gáborné polgárrnester ezt követően megköszönte a megjelent képviselők válaszait és

összesítette a beszárnolókat, megkérdezte a testületet, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirendi
ponthoz. A polgánnester javasolja, hogy a civil szervezetek, egyéb szeruezetek és az egyházak
beszámolójának elfogadásáLról külön-küIön Hatá§ozatban döntsön a képviselő-testület.

Kérdés, lrozzászólás, másjavaslat nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint
} Ki ét egyet a Rórnai Katolikus Egylráz beszámolójának elfogadásával?

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testütete 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő hatírozatát:



31/20l5.(Iv.13.) Önkormánvzati határozat:
Lovas község Önkorrnányzat Képviselő-testülete a Paloznak-
Csopak-Lovas, Felsőörs Római Katolikus Eryházközségek
Plébánia Hivatala által a Lova§i Római Katolikus Egyházközség
2O|4. évi tevékenységéről és a kapott önkormányzati támogatás
elszámolásáról benyújtott beszámolóját elfogadja.

A polgármester szayazásra teszi fel a kérdést miszerint
} Ki ért egyet az Alsóörs-Lovasi Refolnrátus Társe gyházközségbeszámolójának elfogadásával?

Lovas Község Önkormányzat Képvisető-testüIete 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:

32l20l5.(IV. lJ.) Önkormánvzati határozat:
Lovas község Önkormányzat Képvisető-testülete az Alsóörs-
Lovasi Reforrnátus Társegyházközség által a lovasi egyházrész
2014. évi tevékenységéről és a kapott önkormányzati támogatás
elszámolásáról benyújtott beszámolóját elfogadja,

A polgármester szavazásla teszi fel a kér,dést rniszerint
> Ki ért egyeí a z0l4. éVben támogatott civil szervezetek beérkezett beszámolóinak

elfogadásával?

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 sz^yazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatáti

33/20l5,(IV.13,,) Önkormánvzati határozat:
Lovas község Onkormányzat Képviselő-testülete a

a Lovas Jövőjéért Egyesület,
a Rákóczi Szövetség,
a Lovasi Lovas Egy€§ület,
a Malomvölgy Nyugdíjasklub,
a Lovasi Polgárőr Egyesület,
a Nagy Gyula Művészeti Alapítvány

2014. évi tevékenységéről és Lovas Község Önkorm áayzaátől
kapott támogatás felhasznáIásáróI szóló beszámolóját elfogadja.

A Képviselő{estület rnegá|lapítja, hogy a Hunyadi Huszárok Egyesület beszálnolója hiányos, és a
Falugondnokok Szövetsége egyáltalán nem nyújtott be beszámolót, ezért a polgármester szavaásra
teszi fel a kérdést nriszerint

} Ki ért egyet azzal,llogy a Hunyadi Huszárok Egyesület besámolója a benyújtott formában ne
kerüljön elfogadásra, és a Testíilet kérje fel a Veszprém Megyei Falugondnokok Eryesületét,
hogy 20l4. évi beszámolóját haladéktalanulj uttassa el az Önkorm ályzathoz?

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testüIete 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő h at^r oznt át,|

34/2015.(IV.13.) önkormánvzati határozat:
Lovas község Önkormányzat Képvisel&testülete a Hunyadi
Huszárok Egyesületnek a 2014. évi támogatás felhasználásáról
szóló beszámolóját a megküldött formában nem fogadja eI,

további számla becsatoIását kéri az Egyesülettől. A KépviseIő-
testület felkéri a Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesületét,
hogy a 2014, évi támogatás feIhasználásáról szóló beszánolóját
haladéktalanuI küldje meg Lovas Község Önkorm ányzata részére.
Felelős: Dr. Sipos Zoltán aljegyzó

!3!!4!!3! folyarnatos

Ezl kövelően a reíormátus egthtiz, a nyugtlíjasklub, a polgárőrség és a Nagl Gyula Galéria
képviselői távoznak az ülésről.



2. napirend: A civil szervezetek és az egyházak 2015. évi támogatása.

Ferenczy Gáborné polgármester elmorrdja, hogy a civil szervezeti és egyházi kérelmezők nem
változtak tavaly óta. Az egyházak támogatását rnagasabb összegben, fejenként 100.000,- Ft-ban, a
civil szervezetek tárnogatását az éves költségvetésben meghatározott összeg ismeretében az előző évi
gyakorlatnak megfelelő mértékben javasolja megállapítani. Kéri a képviselő-testülethozászőlását.

Csajka Györgv képviselő: A református egyház támo9atásával kapcsolatban az a kiegészítő
javaslatom, hogy az önkormányzati támogaíásí semmiképpen ne lehessen olyan célra nem fordítani,
amely a korábbi lelkipásztor, Rásky Miklós által tett barmilyen kötelezettségvállalásával
összefi-iggésben áll.

Ferenczy Gáborné polgármester javaslatot tesz afta, hogy ezt követően a képviselő{estület hozzon
döntést az egyházak támogatásáról.

Kérdés, hozzászólás, másjavaslat rrem volt, a polgármester szavzásrateszi fel a kérdést miszerint
> Ki ért egyet azza\, hogy az egyházak a javaslatnak megfelelően l00-100 ezer forint összegü

tárnogatásban részesüljerrek?

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szayazattal, ellensz^lvazat nélkül meghozta
köv etkező határ ozztát:

iffiestüIete2015.évben
1,. a Paloznak-Csopak-Lovas, Felsőörs Római Katolikus
Egyházközségek Plébánia Hivatalának 100.000,-Ft,
2. az Alsóörs-Lovasi Református Társegyhtízközség lelkészi
hivatalának l00.000,-Ft

i:xT§if#fl l1::,iT:,J,lx"ffi .tlíf#,"i,Tfl ,;" jiffi :;
támogatásból nem finanszirozhat olyan kötelezettségvállalást,
amely Rásky Miklós korábbi lelkipásztor által vállalt
kötelezettséggel bármilyen összefüggésben áll.
A Képviselő-testület megbizza a polgármestert, hogy a döntésről a
kérelmező egyházakat tájékoztassa, felhatalmazza a támogatásra
vonatkozó megállapodások aláírására.

!9!9Pp1 Ferenczy Gáborné polgármester
Ilatáridő: 20l5. május 3l.

A polgárrnester sz avazásra teszi fel a kérdést miszerint
} Ki ért egyet azza\,|togy acivil szervezetek az előző évi támogatás mértékével azonos összegű

támogatásban részesüljenek?

Lovas község Önkormányzata Képviselőtestülete 5 szavazatíal, ellenszavazat nélkül meghoáa
kÖvetkezőhatározatát: 

36/2015.(Iv.l3.)::önkormánvzatihatározat
Lovas Község Onkormányzat Képviselő_testülete a 2015. évi
költségvetés terhére
a) a Malomvölgy Nyugdíjasklub részére 80.000,-Ft,
b) a ,,Nagy Gyula" Művészeti Alapítvány részére 70.000,Jt,
c) a Lovasi Lovas Egyesület részére 55.000,-Ft,
d) a Lovasi Hunyadi Huszár és Betyár llaryományőrző

Egyesület részére 55.000,-Ft,
e) a Lovasi Polgárőr Egyesület részére 30.000,-Ft,
f) a Lovas Jövőjéért Egyesület részére 80.000,-Ft
g) Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesülete rószére 10.000,-

Ft
összegú támogalást állapí( meg.



A Képviselő_testület megbízza a polgármestert, hogy a támogatási
összegekre vonatkozó megállapodások megkötéséről valamint a
támogatási összegek kifizetéséről gondoskodjék.
[9!9!!p1 Ferenczy Gáborné polgármester
Határidő: 20l5. május 3 l .

3. napirend: Balaton Riviéra Turisztikai f,gyesület beszámolója 2014. évi tevékenységéről
Takács Ferenc képyi§g!ól Meg szeretnérn jegyezni, hogy az egyesiilet most már ,,önjáró" lehetne, ez is
volt annak idején az alapfeltevés, és ennek most jött e| az ideje. Lovason nem látszik a Riviéra
Egyesület tevékeltysége. Háromszázezel forint a tagdú, de hoztak ide egyáltalán rendezvénf?
Fererrcz.v Gáborné polgánnester: Egyetértek a kifogással, de kötelezóen ellátandó feladat. Tisaán kell
látni a kérdésben, itt van Paloznak példája, aki kilépett az egyesületből, de később vissza is lépett.
Ebben a kérdéskörben közel 20 lovasi család érdekét kell képviselni, ehhez kell az önkoímányzat,
mint háttértámogatás, ,,Róka fogta csuka", benne kelI lenntink.
Csajka Gvörgy képviseló: Egyetéftek Takács Ferenccel, de költségvetési szempontból is aggályos a
beszámoló. Egyéb költségek círnén 2l millió forint mire került elköltésre?
Takács Ferenc képviselő: Vagy például rnunkadíj teher címén 7 millió forint?
Ferenczy Gáborné polgárrnester: Csopak és Alsóörs rengeteg támogatást nyírjt az egyesületnek, 6-10
milliós rragyságrendben. Nekünk is meg kell tenlrünk a lovasi szállásadók érdekében. Ha viszont az
egyesület megszegi a megállapodást, akkol nehezebberl utalunk nekik.
Pap Huba képviseló; Az az érzésenr, hogy nagyon pazarolnak az egyesületnél.
Takács Ferenc képviselő: En nenr fogadonr el a Riviéra Egyesület beszámolóját.

Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint
> Ki éft egyeí azzal, hogy a Testtilet a Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület beszámolóját ne

fogadja el?

Lovas Község Önkormárryzat Képviselő-testiileíe 5 szavazallal, ellenszavazat nélkül meghozta
következó haíározatáí:

37l2015.(IV.l3.) Önkormánvzati határozat:
Lovas község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balaton
Riviéra Turisztikai EgyesüIet beszámolóját nem fogadja el.

4. napirend: Az Alsóörsi Óvoda feladatellátásának finanszírozása

Ferenczy.. Gáborné polgármester elmondja, hogy kiküldésre került a képviselők részére Alsóörs
Község Önkorrnállyzatának előterjesztése, amelyben az Alsóörsi Napraforgó Óvoda feladat-elláási
szerzódésének módosítására, konkrétan a lovasi hozzájárulás összegének emelésére tesznek javaslatot.
A javaslat értelnében Lovas hozzájárulását évi l .200.000,- Ft összegre kérik emelni. Az előterjesztés
kiegészítéseként megkiildésre került az óvoda kiadásairrak, köitségeinek, bevételeinek részletezése.

Pap Huba képviseló: Miért volt ecldig 700.000,- Ft a lovasi éves hozzájárulás?

Takács Ferenc képviselő: Évekkel ezelőtti alkudozás eredrnénye volt, és így maradt évekig.

Pap Huba kéoviselő: Az a gyanúnr, hogy ételértékesítésből van az ővod,a kiadásának, bevételének egy
része. Valószínűleg van Iniből bókeziisködni, de végülis nagylelkűek velünk,

Csaika György képviseló: ,.Szegény rokon" státuszban vagyunk. Mindenképpen szeretném
megjegyezni, hogy korlektebb, szakszeríibb tájékoztatást várunk eI anyagi jellegű módosítások
kezdeményezése esetén.

Takács Ferenc képyi§g!ó Inkább fizessiink kevesebbet, és ne lássunk bele, minthogy belelássunk és

arányosan fizessünk.

Ferenczv Gáborné polqár,mester: Lovasiakat alkalmaznak, például a védőnőnket, és felvételnél is
eIőtérbe helyezik a lovasiakat. Ezzel is llozzájártrlnak a lovasi munkanélküliség kedvező helyzetéhez.
Kérdés, hozzászólás. nrás javaslat nerrr volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint



> Ki ért egyet azzal, hogy az óvodai ellátás helybeli biztosíása érdekében Lovas Község
Önkormányzata az alsóörsi Napraforgó Óvoda fenntartási költségeihez 1.200.000,- Ft
összeggel járuljon hozzá?

Lovas Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 szavazalíal, ellenszavazat nélkül meghozta
köv etkező haíár ozatát:

39/2015.(IV.l3.) Önkormánvzati határozat:
Lovas község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy Lovas Község Onkormányzata az óvodai ellátás helybeli
biztosítása érdekében az alsóörsi Napraforgó Ovoda fenntartási
költségeihez 2015. évben 1.200.000,- Ft összeggel járul hozzá. A
Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a Lovas Község
Önkormányzata ós Alsóőrs Község Önkormányzata között
létrejött feladatíinanszírozási szerződés módosításának
aláírásával.
!9!9!@ Ferenczy Gáborné polgármester

!4!!$!1! azonnal

5. napirend: Törvényességi felhívás.

Dr. Sipos Zoltán aljegyá tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Veszprém Megyei
Kormányhivatal VEB/004/5l8/2015. ügyiratszámon törvényességi felhívást intézett a KépviselÓ-
testüIethez, az önkormátryzat szervezeti és működési szabályzatáról szólő l8l20l4, (XIL 16.)

önkormányzati rendelettel kapcsolatban. A felhívás szerint a képviselői személyes érintettség

bejelentésre vonatkozó szabályozással szükséges az Szmsz-t kiegészíteni, illetve jogszabály-

szerkesáési előírásoknak kell megfelelnie a rendeletnek. E tekintetben került előterjesztésre az Szmsz-
t módosító rendelet tervezete.
Kérdés, hozzászólás, másjavaslat nem volt, a polgárm ester szavazásraíeszi fel a kérdést miszerint

> Ki ért egyet azzaI, hogy a Képviselő{estület a Veszprém Megyei Kormányhivata|
VEB/004/5l8i20l5. ügyszámír törvényességi felhívását megismerte, és az abban foglaltakat
tudomásul vett?

Lovas Község Önkonnányzat Képviselő-testülete 5 szavazaítal, ellenszavazat nélkül meghoáa
következó határozatát:

40/2015.űV.l3.) Onkormánvzati határozat:

ín""'#", 
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ffi §ffiliriT,Tji§ " I*iffi#
törvényességi felhívását megismerte, és az abban foglaltakat
tudomásul vette.

#*i,;' ffi ,ZoltánalJe'lző

Ezt követően a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, miszerint
> Ki éft egyet Lovas Község Önkorrnáílyzata Szeívezeli és Működési Szabályzatánől szóló

18120|4. (XíI. l 6.) örrkorrnányzati rerrdeletének módosításával?

Lovas Község Örrkormányzat Képviselő-testiilete 5 szavazallal, ellenszavazat nélkül meghozta a

18/2014. (XII. I6) önkormánvzati rundelel módo§ításáról.
(Á rendelet a jegtzőkönyv mellékletét képezi,)

ó. napirend: Vegyes ügyek.

6.1. Helyi közutak felügyelete



Pap Huba képviseló: Véleményem szerint nagy szükség van arra, hogy az aljegyző rendszeresen
bejarja, megtekintse a helyi közutakat. Egyíészt az állapotuk felmérése, a hibák kijavíttatása miatt,
másrészt azért, lrogy kiderüljenek az esetleges szabálytalanságok. Szerintem erre havonta kettő
alkalommal sort kell keríteni.

Kérdés, hozzászólás, rnásjavaslat lrem volt, a polgánnester szavazásrateszi fel a kérdést miszerint
> Ki ért eget azzal, hogy az aljegyző havorrta kettő alkalommal köteles legyen bejámi a helyi

közutakat, az utak állapotának ellenórzése, illetve az esetleges szabálytalanságok felderítése
érdekében?

Lovas Község Önkormányzat Képviseló+estülete 5 szavaza!íal, e|lenszavazaí nélkül meghoáa
következő határozatát:

41l2015.űV.13.) 9nkormánvzati határozat:
Lovas község Onkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy az aliegyző havonta kettő alkalommal köteles bejárni a helyi
közutakat, az utak állapotának ellenőrzése, illetve az esetleges
szabálytalanságok felderítése érdekében.

!s!c!ési Dr. Sipos Zoltán aljegyző

fu!;!5!!Q folyarnatos

6,2. A Forrás-köz állapota.

Ferenczy Gáborné po|gármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a lovasi Forrás-köz rossz
állapotával kapcsolatbarr rengeteg megkeresés, bejelerrtés érkezik. A helyszíni bejárások alkalmával,
és a tulajdonosok elmorrdása alapján kiderült, hogy az évekkel ezelőtt lefektetésre került dréncső
eltömődését a szabálytalan lakossági bekötések idézték elő. Az önkormányzatnak egyedül nincsen arra
lelretősége, hogy az út aszfaltozását megoldja, azonban több űt esetében mindez építőközösség
formájában rnegvalósult, itt is ezt a rnegoldást kellene lrarrgsúlyozni a tulajdonosok felé.

Kérdés,hozzászőlás, másjavaslat nem voIt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint
> Ki éft egyeí azzal, |rogy a Forrás-köz mentén fekvó ingatlanok tulajdonosai részére

tájékozíatás kerüljön kiküldésre az építőközösség létrehozásának javaslatával?

Lovas Község Ötrkormányzat Képviselő{estülete 5 szavazaílal, ellenszayazaí nélküI meghoáa
következő h atár ozatát:

42120l5.(IV.l3.) Onkormánvzati határozat:
Lovas község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy a Forrás-köz mentén fekvő ingatlanok tulajdonosai részére
tájékoztatást küld arról, hogy az út aszfaltozásának megoldása
építőközösség létrehozásával valósítható meg. A testület megbízza
az aljegyzőt, hogy a tájékoztatást küIdje el a Forrás-köz mentén
fekvő ingatlanok tulajdonosainak.
Felelős: Dr. Sipos Zoltán aljegyző
Határidő: folyarnatos

6.3. A közösségi szintér villamosításának bővítése.

Ferenczy Gáborné polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a Faluhaz közösségi helyszínének
villamosítására egyelőre Szárrtó Csaba villanyszerelőtől érkezett kettő ajanlat. Az egyik bruttó
527.050,- Ft, a másik bruttó 450.850,- Ft összegű vállalkozói díjról szól. Az ajánlatok a fi'ldkábeles
megoldást tartalm azzák, és 14 csatlakozó aljzat kiépítését.

Csajka Györgv képviselő: Nagyorr drága, szerintem új árajánlatot kell kémi, más feltételekkel. Ha
megoldható légkábellel is, akkor ezt kell kivitelezni, erre nézve javasolom, hogy az érintésvédelmi
szakember, Király József véleményét kérjük ki.

Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt, a polgánnester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint
> Ki ért egyet azzal, hogy a közösségi szíritér villamosításának bővítésére új árajanlat kerüljön

bekérésre, miután a lógkábellel történő létesitésről érintésvédelmi vélemény áll rendelkezésre?



Lovas Község Önkorrnárryzat Képviselő-testület e 5 szavazallal, ellenszavazal nélkül meghozta

következő lratározatát:
43120l5.(IV.l3.) 9nkormánvzati határozat:
Lovas község Onkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött,

lííJ.J".*í",,.Tfi ,":Í.''fi ,J]l3HilT§#j-""T:*Tff ,Jl
a légkábellel történő rnegvalósítás lehetőségéről.
Felelős: Dr. Sipos Zoltán aljegyző

!3!!!$2] folyamatos

6.4. Az Önkormányzat tulajdonát képező Lovas zártkert 733ll7 hrsz. alatti ingatlan
Településrendezési Terv szerinti rendezése, Domokos Ádá- Elekné kórelmével
összefüggésben

Ferenczy Gáborné polgármester ismerteti a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést. Kérdés,
hozzászólás, más javaslat nern volt, a polgármester szayazásrateszi fel a kérdést miszerint

> Ki ért egyet a telekalakítási eljáráS megindításával, a íöldterület átminősítésével, és az érintett

ingatlannak az ajánlat szelinti értékesítésével?

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testiilete 5 szavazaílal, ellenszavazaí nélkül meghoáa
következő határozatát:

4412015.(IV.13.) Önkor.{rránvzati határozat:
Lovas Község .. 

Onkormányzatának Képviselő-testülete
kezdeményezi az Onkormányzat tulajdonát képező_ Lovaso
zártkert 733/17 helyrajzi számon nyilvántartott, 1.629 m' területű
,,kivett közút" megnevezésű ingatlannak a Településrendezési
Terv, és Leimeiszter József földmérő üzemmérnök által3a1l20l4.
munkaszámon készített változási vázrajz szerinti megosztását,
arnelynek eredményeképpen kialakul a 733125 helyrajzi számú,
1.077 mz terül€tű ,,kivett közút", valaminí a 733126 helyrajzi
számú, 552 m2 területű ,,kivett közút'n ingatlan,
A Képviselő-testület a megosztás során kialakuló 133/26 helyrajzi
sámú ingatlannak n,kivett közút" minősítésről ,,kivett,
közforgalorn elő| elzárt magánűttá" történő átminősítése iránt
kérelmet nyújt be az illetékes közlekedési hatósághoz.
A Képviselő-testület a megosztás során kialakuló, é§ ,,kiyetto
közforgalom elől elzárt magánúttá" átminősített 733126 helyrajzi
§zámú ingatlant Domokos Ádám Elekné 8228 Lovas, Fő u. 18.

szám alatti lakos részére értékesíti. A Képviselő-testület
megállapítja, hogy az értékesítés a Településrendezési Terv
végrehajtását szolgálja, ezért 

^z 
Önkormányzat vagyonáróI,

vagyonkezelés és gazdálkodás szabályairól szőlő 812004, (IX. 27.)
önkormányzati rendelet 7. § (6) bekezdése értelmében az
értékesítés során ánerés, pályázat., nyilvános meghirdetés nélkül
megköthető az adásvételi szerződés a vevővel.
A Képviselő-testület a kialakuló 133126 helyrajzi számú ingatlan
vét€lárát bruttó 1.500,- Ft/m?, tehát összesen bruttó 828.000,- Ft
összegben állapítja meg. Az ingatlan megosztásával és az
adásvétellel kapcsolatos valamennyi költség (hatósági eljárási
díjak, illetékek, üglvédi munkadíj) a vevőt terheli.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a
telekalakitási kéretem benyújtása iránt intézkedjen, és

felhatalmazza a telekatakítási eljárással, a közúti hatóság és

ftildhivatal előtti eljárással, valamint az adásvételi szerződéssel
összefüggő valamennyi j ognyilatkozat megtételére.



Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester
HatáridŐ: folyamatos

6.5. Pótkocsi vásárlása.

Ferenczy Gáborné polgármester tájékoztaüa a képviselőket, hogy a települési feladatok ellátásához
nélkülözhetetlen egy utánfutó (pótkocsi) fenntartása. Ajelenlegi utánfutó már nagyon rossz állapotban
van, műszakilag teljesen alkalmatlan a közlekedésre, Mivel a tavaszi-nyári munkálatok elvégzéséhez
sürgősen szükség van egy utánfrnóra, kettő gyáftótól árajánlatok már bekérésre kerültek. Az eryik a P_
TRAILER Bí. árajá aía, arnely 235.000.- Ft + AFA gyártási árat, 16.000,- Ft +AFA magasító áíat,
12.000,- Ft műszaki vizsga díjat tartalmaz. A másik ajanlat a Royal-Kert KfttőI érkezett, egyik típusra
bruttő 1.262.380,- gyá,tási árról, nrásik típusra 565.150,- Ft gyártási ánól. Árajánlat érkezett továbbá
Tóü Péter egyéni vállalkozótól a meglévő utánfutó felúj ítására, összesen bruttó 208.990,- Ft
váltalkozói dijjal. További kérdés, hozzászólás, rnás javaslat nem volt, a polgármester sz avazásra teszi
fel a kérdést miszerint

> Ki ért egyet azzal, hogy a Testület a P-TRAILER Bt. árajánlatát fogadja el, és tőle vásárolja
meg az ajánlatbarr foglalt műszaki jellemzőkkel rendelkező pótkocsit?

Lovas Község Önkormárryzat Képviseló-testúlete 5 szavazatta:l, ellenszavazat néIkü| meghoáa
következó határozatát:

4512015.(fV.l3. ) Önkormánvzati határozat:
Lovas Közsóg Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a P-
TRAILER Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi B€téti Társaság
(8561 Adásztevel, Jókai u. 12., CE 19-06-508545) áItaI 2015.
április 13. napján adott, 1450 X 2500 X 300 mm-es belmérettel
rendelkező pótkocsi eladására vonatkozó ajánlatát, 

^zÖnkormányzat a P-TRAILER Bt. által megküIdött ajánlatban
foglalt műszaki jellemzőkkel rendelkező és a megadott
költségekkel járó pótkocsit rnegvásárolja.
A Képviselő_testület megbízza a Polgármester a megrendelés
benyújtására, a vásárlással kapcsolatos ügyintézéssel, és az
adásvételi szerződés megkötésével.
Felelős Ferenczy Gáborrré polgármester
Határidő: folyarnatos

6.6. A Fő utca 19. szám alatti élelmiszerbolt és italüzlet állapota.

Ferenczy Gáborné po|gárrnester tájékoztatja a képviselőket, hogy régóta fennálló probléma a Fő utca
l9. szám alatti élelmiszerbo|t és az italúzlet, valamint környezetének rossz állapota. Mivel a település
közepén van a komplexum, és rendkívül e|hanyagolt, ezéft nagyon rontja a tel€pülésképet. Emellett
balesetveszélyessé kezd válni az épület. Az épület az Észak-Balatoni Zrt. tulajdónában áll. További
kérdés, hozzászólás, rnás javas|at nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint

> Ki ért egyet azzal, hogy a Fő utca 19. szám alatti ingatlan és az épületek tulajdonosának, az
Eszak_Balaton Zrt_nek településképi felsZólítás kerüljön kiküldésre?

Lovas Község Önkorrrrányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghoza
következő határozatát:

46120l5.űV.13.) Önkormánvzati határozat:
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza az
aljegyzőt, hogy küldjön felszóIítást a Lovas, Fő utca 19. szám alatt
található éIelrniszerbolt és italüzlet tulajdonosának, az Észak-
Balatoni Zrt-nek, és kérje az ingatlan felújítását, környezetének
rendezését településképi okokból.
Felelős: Dr. Sipos Zoltán aljegyző
Határidő: azonnal



NÁPIREND aTÁN:

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

{B'
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