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ELŐTT:

Fcrencz1, Glrborné polgár.nlcSteI köSZönti a nlcgjelerrteket ós rncgállapítia, Ilog; az iiIóscn
-l'esliilct
határ,ozatltópes. AZ iilést n)egnyitia.
telepiilé.si kópviseIó közLi1 5 íö van jelcrr, íg) a
rlapiretrci tárgyaláSát rllegelózóctt tirjéltoztatja a l(épv ise ló-test|iletct
tölléllt 1'ontoSa-bb eserlényelit,ó l. ALrgusznrs köZepén lIegtöíént

A

az

5

a legLItóbbi testi]leli i]IéS Ótíl
utca aszílrltbLrIko]atlrrta]i

a Fó

nag.v' on
t,elírjítása. anrely egy régóia váLt és a teleptiléskép, biztonságos l<özleliedés szcnrpontjr'rból
lószt I]ejI vett ól] ko ln,] iltn),zltloli szátnitt'a liiílt éPitési
A}_ adóiságkonszoliclációban
fonio,
jiiL'dlr lrlsó
"sen1énli
pályázat benl,iritásra keri]lt. a l<orábbi iilési]rlkön cldöntajlt pálr.ázllti cé1olira: a l]Ó Lllcili
j(álInán tltca I1]alt aszÍilltl l 1ijllénii
szaiaszánal epitercr", \,alall1int a Baltók Béla Lrtca ós a MiI<szlrlh
Mcgye
i l(atasztróíirr,étlelnri lglrzgaLó,iig
bLrrkolására. ÁLrgr_rsztLrs r,égórl vettiilt ltézltez ir Fejér,
l
hatáI0latllt, anleiy szerint a felsóör,si csapadékvíz-clvezctésre a litlntlaradási engedél;,t lttegaclta
a
határ,ozat
hatóslig, r\ hatáiozattal szellben t,eliebbezéssel éliin]<, kiiIólrösen azéft, mcIt épllen

töllént egy óriási I<iijntós a lrícl liörrryólión. r,alaIlinl 8 llellclt
t"lJpilIér.,,. anlej),ek cgyénelrniierl a lczúcitrló csapaclélivizrleli kijszijrlhelól(, A lretósii!|hoZ
ltiórltésriii liésziilt ialvótclek is irecsato]ásra kcliiltcli,
nleghti)aLala előtt köZvetlcniil

a
a

Feretrczy Glrborné pollárnester jitYas]atot tes7- aZ iiléS rrapil'crldjóre. .lavasrlljr.. Ilogv a
Testijlet a rlrcghír,óbai nregjetölt napirencli poI}to](at táIg}a]ia. a ulegiclólt st;rt,enclben. Nlegkú,rrlczi,
'l"or'ábbi tlallirerldí .jaraslat
hogy más egl,ib napirendilavastata van-e valakinc]< a képviselólt l<özi]l.
,,.ni , nlt. a iiópvisclő_testiilct a nr,ílt iilés n;rpircntljót .rz lrllibbill< szcrint hlltálozta nlcg:
L:)zt

kör,ctóen

NAI'i R IiN D:

].
2,
3.

A szocilrlis tíiZita tllnlogatás igórlylésóről és [,clhasznriIiisir,ól sztilti Icnclelet.
A BLrlsa IIungarica Felsóolitatási Pálvázatlroz törtér,i1 c511|11,1)zi,,
Tclepi.ilésl,errclezési Telvvel liapcsolalos l<ét,elcnr,
-1' Vcgl'es |igYel<'
},;ípI]tEND 7,Á lr G y A L Á S,.t :

l.

napirentI: A szocirilis tíizilh ttinrogatris igérrYlísóről ós í'eIlllrsznrilásiir'Ó| szólíl rentleir:t.

Fet,etlczy Gáborné polgárnester isnrelteti a képviseIőlilrel az e]ózctesen kikti]dött, a beliigynlinisztcr,
által neghirdetett plrlyázat lényeges e]erleit. An-rint a tavalyi év sor/rn, úgy idén is lclret(isóg varl a
szociális célíltiizelóanyag r,ásár,lásához ltapcsolilclci kiegószító tánrogatásla pályázIli, A Ialtossági
igórll,eI<ct ós a lakás len ntaltás i tánlogatásbaIr részesijló szetltéllck szltrnltt tcliinLetLle r,ére a l,ilz.u3
összcsctl 4 nr' lientényionlbos tíiziflrla pályiizhar. A plrlyázati kiír,lrsban szelepló l'e]tótclcl, szeli]]l ilz
ötrkortllányzatnali 5.080,- Ft összegíi önr,észt ]tel] vállalnia a tán]ogatással kapcsolatban. A
polgárnlestcr etl.lékezteti a képviseló)<et, lrogy a szociális I,endelet alapjálr is lelletősóge van a
t,tiszolLrlólittali alra- hogy,túizil'a telepiilési tánlogatásban részesiiI.jenel<, Mindenckclőtt at,t,ói sziikstl_l:es
dörttcrli. hogy irz ön korrn rl;,zat benl,úritja ptilyázatlit. ós vlillalja a nleghatalIozott öl]Iósz1, lizt ]iij\el!',cn.
a páll,ázati f'cItéte]eknc]i rncglclellien t]lcgszcrliesztett IeIldelctct rzi]liséges ellil_qlr(lllia a lestii]eLllcli.
'Ibvábbi kérdés.hozzászólás, máS
.iavaslat tlenr volt. a l]olgii11]]cStcI szaYazlis|a tcszi lcl a liórtli:st
1t

nl

iszeritlt

a

; l(i ért egyet azzal, ho31 Lovls t(özség
r.lrsárláshoz kapcsolódó kiegészitó

tá

Ön 1.ornl ilnyzata
szocirilis célútL]zelőxnylg
rrrogatá s .jogc ínl órl kiír,t plrl1,1rzat von atlioziisllbi] n ijsszcsr']]

,1 nlr l<cnlón1,, lonbos tiizil'ára nyíritsl l-;c tl.lInogat:isi igénl.ét.valanlirlt ilzzal. Ilogv az
ij]]IioIlnán\ Zat a szilkséqes örlrészt biztositia és Yitl]al.ja lr ]iiszi'rllítlrs liij]Lsógcit']
lroI,nrlinl,zlt tiópviselő-testiilctc 5
l(öYctI(e7ő hatrirozatát:

Lovas t(iizsóg

Ött

tl0/2015,(

lX,l

szlt,\

aziltt1ll, ellcnszllvltz:i1 lról|iiii IrrcghtiT-llr

], t ()n kor:lnlirrvz:rti lratlirozat:

Onliot,ttrlinvzlt Képyiselő-tcstii lctc ll
bcliigynriniszter lilt:rl a }íag1,1rrorszltg 20l5. ót,i l<özprllrti
liöltsógvctósóről szóló 201-1. i,r,i C. tijlví,rtr l. tlrclléltlct IX. lIelli
öItlrtlrntiin\,zato|i tlitlrogltlislti íi,jezet lJ. .\ ItelYi ört]iol,irrllnYzlttitlt

Lovils

l(özsóg

szociílis célútiizeló:rrrvag

l,/rsiirl/ts:ilrtrz Iitrpcsolórló liicgészító

trirrrogatiis jogcínr szerint kiír,t prill,ilzat vonlrtl<ozásiibau

tlc,ccntbct, -2015. l'eblulil, lrtilrapollbarr

-t

201{.

lrrl<ásí'c n nta rtli

tlilrlogat?isban rószcsiitiill szlitrtlittali litlaga rile1l.irin

-

iiss,:tlscIt

s

i

-1

ct,tlci nt] lielrtén1, lonrllos tíiziíár,a uvú.it,|rr bc tliIltogatlisi igórrl ót.
i\ I(ópviselő-testiilct rrl ilatllozilt aI,ról, hug) rl 1:lilr iizltt

li,Itil(leliúlll t,lr-iiII 1-1 rrrJ \ 1.1tUll,- tt i.ii'.\,i iiirzL.t,I :.,,\{l.- it
összeget öurészItórlt ltöltsógl,ctósi,bcrr biztositja.
Az 0nlrtlrnriirryzat rrz iint,ósz (iirrcr,íi) bizklsítrisrin l'eliil vlilIal.ja a
szrillítírsiliölt§égclict is.
A I(ólrvisclő-tcstiilet nrcgl;ízzll |l polgill,n}estcl,t, lrogt, a tlinroglrlrisi
igónv lrlt:ilitlőbcrl ós rrrcgíelclő ntótlolr a N,lagler Allalrtliirrcstír,
í'cli, törtórrő

bcnvúj tirsl'rr,ól gontlosliotl.j óll.

!9!9!95; Ferenczy G:ibollró
ílatlilidő: 20l5, ol(tólrcl, 1.
Ezt liör,et(jen a polgárnlester szavazílsra teszi

]'cI lr l<érclósl

poI

gltrnlestet,

niiszclint

> Ki ól1 cgyet Lovas l\ilzse,] {')|]|,ul ll]lirtr zirt lréllr,ise lii-lesti]letéllcli |0/]0l,{,(lX,l5,)
1,0Inliilivzal i lenclelelóncli cllbgadtisár,a|. lt szociális tii;,iti tárllogll1als igúllr Jcsúr,iil es
ö
l]

íclhaszná lásár,óI?

Lovas l(özség Önkornlányzat l(éplisel&test|ilete 5 szavazalta]. cllctlszat,ltzat rrúllitil nc,gllilztlt

a

]()/20]5.(IX,l5.) öttlionnúnyzuli renleletet u szocitilis l ilií!1

igéttv,l!sériíIés felh usztt ti lti sú ró l.
j l; l L t t! t k i
(,,1 r a u l c l e t l i tl gl : ri k lt t.1,1,
t, l l
t

2. napillntl: A

t

t t t

I}ursir llrrng:rl,iclr lielsőolrtatísi Páll,rizatltt-lz törtónő

Ferctlcz1.. Cáborné poIgrirnlester elntorlcljl, llou1, antint a
llrtrlgarica lrclsóokiatasi i)nkorrll:rlLrzltii (}s7ti,lld].iltl](157Ll,

1

l

t:

il

cslitIaliozlis.

liéllriseltjk elótt is isnrcrt il lr;llfjlii
cólja a: c§al)'ttrrcllltas úrii,.'!.éllerlll

ij.^ijndii. iliil( l tclr.:piilósi ótlkoltltány,zat illelélicssegi icliilclúll i:rli(illillrcl l,cllticliiczllc1,,
i'e lsiio]<llr tir s i ittlóztliénr,lr9n (iclsóol(tlltisi I;allgltói .jogl,i:zol.r llrt,clúbctl) Lclic.; irlc.iil (rrrllpllli
lagOzaios) |iépzésbenve§zl]ek lészt, Ja\,a:ial0l Ll:sz afla. hog1, ;ntitlt l; c]rlliril él,eli sot,litl, Ú3._r lilérl i.
licliil.iiirr sol all,a,

lltlg_v-

az önl(ornlál)},zilt csirt]akozi]i

l;

ijs^öll

d

íi-pal]) ázath07.

Kérdés,hozzászólás, tlrásjavasIat netll volt, a polgármestef szavazltsra teszi l'e l a l<ér,dóst nliszelint
r Ki éll eg)-et azzal. hog.v Lt,r as l(öz,scg t)ll1,olnliiIl\ 7illit Lsatllliozzon a ]0ljl']1] l(l,os 1atlór'llctl
is a llrtrsa HilIt3alica ]]cls,u,i tltt.lli l )n|,()l,||] ll_r r:,ti r'',zt,,nrlíjt,ctlL]:;llrli.t '.)

1,ovas I(özség Örlkortnáttyzat I(épviselő-tcsttilete
liö vetliczii hatllrozatát:

5

sztvllzlttllt1. ellcrlszltiazlL llóiliiiJ rncglrilzlll

0l 5.(T\.1{. |. Örr lto rrrrli rrr zrr ti lr atároza t:
I-ovls l(özsóg 0n liolnriin"vzat I(épvisclő-tcstiilctc íI91, lrlrtr'llr-rzott,
hogv lr 20l5/20ló-os ttnér,betr csl]tl;rl(ozili il l!.!i,]]:i 1ltll:1lr i.',
}itlisíitr!itIllási (}lliillrttitnrzllti (,is;lti!::llijleriti:;rl,r,hrl,.
Fclelős: Fcrcnczv Glrbolrlé polgár,nlestcr

8 ] /2

Llatáridő

:

íblyanlatos

3. nrrpircnd: Telcpüléslendezósi'I'clvvcl lcrpcsol:rtos l<órelcrrt.
Fcrcttczr, Ciáborné polgírnleSter isn]elleti a 'l'cSti]lettel a napil.c,ncli l)olltlal l(apcSOlatLlan tlrkezct|
kérelnet, llorvátlr Béla 8220 I]alatonalnrlrdi. I;ag_r,öng1, rr. 4, és Sári Lajos 81.18 Ncll tcsi'il tlltls.
l(ossLttIl Lr, 2J. sz.áttl alatti IlI<osoli tcl.jesztcttcli e lij liérelnlet a Lovlis 0]il7 eis {-)]/l8 Ill52-ú
irlgatlanokkal kitpcsolatbatl, A hatállyos lenclczósi tery szclillt eg], l(ialakítandó ilt szclcpel ,I7
ingatlanolion" anelyet a leri]let 1LlIilj[]onosai ellencznel<. A poIgalnlcstcr clnlclttclia. houv.jeIcn cselLlcrl
is Lig;,anaz kell. hogy legyen az e|jlllás, nrint a többi telept]lósrenclezési ]tére]enl clbírálísánál: l
l<órcIctll clrtlasítiisra liet,|il azzal. hog1, nl,ilviintlnirsba r,étclrc lieril]. cgl,úttaI tlrjélioztatrli l,e]l a
l<érelnlezót alr,ól, ho.ty a tclclliilésrendezési teI,v sr.lt,on Iiörctkczii rllódosításánirl lrclill t'iglclerllllc
r,éte]r,e a kóre]cttl.

't'ovirbbi ltcldós. hozzászólás, ttllis
_jal,aslat ttenl i,olt, a ptllglit,tllester szalazásrlt lcszi 1cl
rn

ll

]iér,dc!st.

iszet,int

,; Kiéúcgyet

azzal. hogy I-1orvírth Béla 8220 Bllatonalrnádi. Fagl,§nl,y tr,4. és SliI,i La.jos 824li
Ncnlcsvátllils. KossLltlt tt. 2]. szitlll alatti Ia]iosoli által a l.,ov|ls 021l7 i,s ()21]8 hr:z L
illgatlanolilial lial;csolalbaIl e|őtel,icSZtctt leli]leIler]l:le7ósi tcrr l,cl lilllcsr,latoS iiólc1I]le
c.lrrtasítltsla ]ieriiljöIl. ós a I(ópr iseló,lcstillct talióI(ozlí]ssa a l,ólcll)]czillict lLt,l,ril- llot)
],ór,clrn|iket ny ilvlrntartásba vcszi, és a 1clcpiilóslclldczósi cszlrijzö]i soI,oIl lltjl clliczó
nlóclosításánál a kérelenl tanlll,]]át figl,elerrrbe veszi'7

Lovas Kijzség Önkot,nrán;,zat l(épviselőtesttilete 5 sZavaZattal. elIensZaVaZat nólltLiI
liövetltczii haullozNtát:

llleghoulrr

1-1. ) Öll 1.1l 1,1]]li n\ /:lti hlttil f 07ltt:
Lovas l(özsóg ()rilittrnt:inlzat l(óllr isclő-tcstiiletr lt lI()fvlith lJólll

$2/2tll 5.( l X,

ll';ijiil,,',1:, ;;:,,,,ii;, ],,,,ii, i,il. \:;;,,,:; Jl
".:;li,j::
cszliöztil< lrtóclosít:isrilrr vonall.iclzó, 20l5.
tcriilctrcndczési

ili:

1tlgusztus 19. napján liclt Iiércllnót cltrtasítja, A Képviscló-tcst iilc t
tír.jólloztllja a liér,e lnrezőllet irl,t,ó|, hngy lii,l,elrtriilict
nt,ilr,rinttrrt:isblt vcszi, ós rt 1elcpiilésI,entlczósi cszliij;:ijli stlron
liör,etlrező rrrótlosítlisrirIl'il a |ióI,clcnt tnfrlillIllit liylclertlilc i,eszi. .-\
l(épviselií-testiilct llltgbizzil lrz lrI.icg1 zőt azzal, hilgr tliirrtúsóI,íil lr

liól,clnrczőlict éf (csitse.
Felcl(is; Ferenczy G/rbolné 1lolgárrlicslcl,. cll. Sipos Zoltán aljcgyzii
I,I atriliüí,. tblyanralos

-l. nrrpilcntl: Vcgl,cs ügyelr.
4.1. A ]}rrhtorri Intcgr,ációs Közlrasznri n"ortp1,oíit lil't. l'clnrór,ósc, acIlttsztrlgriltirtl'tsi liór'Óse.

t Testl]let tagjait, hogy a BalatoIli lntegrlrciós KijzhasznLr
végez
telep|ilésckert
a Magyar Allanl tLrlajdonaban lillci. nctn terllliitijl(l
Nonl;r,otit l(ft. lelrnér,ést
a
lípusú.ós tlenl a Magyat, Allanl liizár,ólagos ttrla.jcloni liöróbe tllrtozti. l llatllitlt illgl,cltes
önkormánlzitti tLrlajdonba nlegszet,zésre 1le]]l ter\,ezetl ingatlaIloli tcliintctébclr, an]e]\cl( élil]tcltcii íl
kóvetkezó 5 évbcn valrrnilyetl örlkorntáttyzati vagy egyéb í'e.j lcsztós ben. A Kózös i,Iivatal dolgozúi llz,
ingat latl-tll,ilvántaltás aIapján összegyíij tótték a Lovas tefij]ctéll l'ckr,ő irllanli tLrla.jclonú ingatlallol(al:
l]erencz1, Cilrborné polgár,mestel tájékoztatia

Hl]t-Y R^jZI SZAM
l
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1.1

I

sED PATAli

1(J

Lovus l{özség Ónkornún),ztttu nent kh,titIl títvctttti u lIlgl,ur ,,iI!um lulttjtltlnúbun ti!!t), Lol,usttlt
Jékvííingatlutto kut.
.1.2.

l)ienes l(ri1,oly lovasi lirlios bc.iclerrtése.

I.'erenczY Ciáborné 1lolgár,nrcstcr

llclii a

iiclrözlia ll),ílt iilésen nTegjC]cl]t Dicrlcs ](ár,olr

1()\asi ]il],()s1, ós lita.liil

szti1.

Diclres Károl],: Azzal a plobIérlllrva1 íbI,dLrlok a képviscIó-tcstiiIcthcz. hogv a Viilösl]lal,t\ trtcábarl lrl]Li
lrázanlhoz és a ]iertbe a nagyobb esózése](l(ol a heg;,f'clól bcörnlik lz csóvíz.

]_qrsrIz$abaill,c ps].g3.!rrr§§l§! Honnan

lol;,il< be lt r,íz?

P_ierlcs l(1rlol),: Az Alart1 Jiinos Lltca tblól. Vélemérll,clllszcf illl lillvtalrli liclIcIlc a i ízc]l czettls
kiépítósót. az eItönlódéselict l11cgsziil] tetl,] i, Az a l<ót,óscnl, ltog1, llz lrroii tctlclszcresetl leg.l,crl lialbarr
taitla. Sinlon Gézával kellenc nregegyezni, úgy tLrclonl. hog1.,valarnilior vo]l eg) ,.eS)ölcs" iti. lrrliL
..elbilto|iolt", cz.ótt az út sol(lial keslienyebb, nrint rógen. Gózárlak rncg kcIIetre ettgcclnic. hoq1 az
cltbglalt tellileten lótcsiiljön egy vízelvezető árok.

Cr,ijrg}, liépvisc19; Az lr l,ólcrrti,nl enl. l]og), ezt ttctlt ncl<i]nli licl] ]iitallilni. 1isztcssógcs
slilltczctt geodéziiira varl sziil<ség. antit sza]ienlbeI, l,észíte], .lavasoltl ll_ hog1 rliirllsiirlL úg_r. hol;"

C]s,q_j!a_

leI\,eztessiik tlleg a nlúiszltki nreqolcllist- :rl<ár,[)ernórl1 Zoltánrla1. itliit,tlll,'ts szltlicIllLlct,t,el,
Iret,enczl: (iltbot,né Dolqár,rllesteL Ilgl,ctórtelt irzzll. ho31, chhcz rlle!.l'eleló szltlitLtLllis sziiLsc-ru:,
allleIl;,el a liépviselőtest|iIet tterll lencle]kezik. lllsó lclpésliérlt szltlitirtliicsclt licll kúr,lli,
e§!il<a

Gviiley képviseló: Míiszaki nrcgoldlrs is

l<ell rllirlclenképperl,

Dicrres 1(árq\. I,1iingsítlrozont. hclg1, l,alarllikol létczclt cq\ t,ízclvczuló iirok. arllit belcnlclLcli. N,]c!
volt cltneli il hcl_\ zclneli a tllcgolcliisa, csal< tllcgr áltoz1lltlili a liiirtlr ezeteL.
]._e,.l:c.!,cz1-llt]ba!!]é

]'ap
ltia ll

lbb4
k Lr]i'rslr

pa!aé!]]]c§

N,]inderlIrol óriási problénrlr az 1l]lancl(llltr lezúclLrló cslrl;erlélir íz,

LépJj§§,]ó Vélenlényerl szelint egy losszttl rllegópítctt hriz

is

a

ploblénra

íbl_r illilrt

épilcllcl(,

hozzájártrlt

hoz.

I) ie rps_](3i,r._qll,:

Zlrrllilrn úg1, liezcltcik lt hclvzetet. hog1 a hcgl,i lltel(oIl ktilél)eI) össze

|'919,4p.4,r_!iá bo

rné polglit,rllcster: fLrdrli kcII, hog),a legLltóL)bi l(|i]leliilcti Lrtali íelirjitlisár'a

r"'tltl|1l<rlzrl

l:U-s pá]\,/lzatolr a lol,asi lal<oso]i nenl 1,oltali lrrrjlanclóali t,ész1 retltli. ncl]] slavaztlt|i nlcu. petlig llz
lncgoIdotla volna a probIénlá1l.jclcntős lészél.Mosl az a 1egjobb ntcgolcliis, lla szalietttbc,r,t hír LrIrk. és ,i
tesZ,j a\ as Il]tot a

rlriiszalli rllcgo

1clirsra.

PalH]Lb4 kéDviseló: Tény, lrogy a faluba rninclig le íbg jönni tl víz, azzal sainos tlem iehet rllir

kezderri, és a rosszul rrregépített ház nriatt ez nrindig is gond lesz,

További l<érdés. hozzászólás, nás javaslat nenr volt, a polgárn]estef szavazásra teszi lel a kérclést
n iszerint
> Kr ér't eg)'et aZZal, hogy Lovas l(özség Önkolnlrnyzata l(ó|icn |a| úti]gyi-v i7t]gy i szalicn,]belt
at'ra a Íeladatra, lrogy határ'ozza nleg a Lovas Alan1,.Iános trtctin lez[rc]Lr]ó csapaclél.r, rz_elvezetés megfelelő niiszaki ;lego ldását?

5

Lovas l(özség Ötlkornlányzat Iiépv ise Iő{estii lete
liövetl<ező hat?iIozatát:

szavazaltai, ellenszavazat nélk|il rneshoztll

83/20 l 5.(IX.l 4. ) Önkorrrrlinyzlrti határozat:
Ltrrlrs Közsóg ()nkolnrlinvz:tt I(épviscló-testiiIctc úg.'1, ltilliil.ozotl,
lro91, írtügl,i-víziig.vi szalicnrbert liór l'cl rrt,r.l a felatlat1.1, lrtlgr
h'atározzl meg a Lovas Artrny ,Iános utclirr lezírd uló csallaclóliviz_elvczetés negí'elclő nr űszalii nrcgoltlásrit
Fcle lős: l--erenczy CáLrorrte po lg;lt.nrestcr.

Hatri r.itlő : folyamatos

Dienes l(árol1l ttivozik az iilésrííl.
4.3. Varga János lovasi lal(os bcielentóse.
Fererlczy Gáborné polgárrnester iidvöZli a n)ií]t tjlésel1 rnegjelent Valga .lános lovasi lal<ost, és lrtadja
neI<

i a szót,

Varga János: Köszönön.
háronr ilgvben szcletnélI a tisztcll örlkolntítnyzat segítsLlgét kéI.ni. Az clso az
Ienrre, hogy a l(öVeS tctőn található busznrcgtillilrlá| lóvó ]iözvilágírlrs Iegrclt niegtllclott a kijzlt].et]ijli
biztonsága Órclekéberr. A ttlásik ]iéréserrl.ilIetve bcielentósenl az. hog;, a Loyas,Alstiörsi úttcIligdz.r"
véletlént'enlszerintje]en pillanatbarl ba lesetveszé lyes. Az igaz, hogy szabályosan l<i vltrl tíllliLzva a
Lovas le lól közlekedők részéreaz Alsóórs í'elévezetó nregfele|ó útszakasz, azottban tllcr:1''jgJ,e lll ctő.
hogv a lcntről ]<özle]iedólt ltöztil sokan nagy sebességgcI lcvágják a karlyart Alsóörs í'cIé,nrér.t a rcgi
kelesztezŐdés nlál öSszetöIedezett aszí-a]tján l(öZlekednek. Ez cg1, kb. l0 mótercs [ttszakasz. attrit
szabálylalanLtI használnal< sol<an. ]tijztiik nrár iclijnliérlt lr tár,o]sáqi buszo]t is, ós a I(ijvcs lctő ía|(!l
érkczólirc cz ba lesetveszé l1'es llel;'zelet tc,retltt ós cgl,cbliéIlt is szabrlrlytalarr, I(éretll az ótt|iot.tlliinrzltt
szíves jntóz]<edését a l(óZÚtkeZelő í'eléa balesetvcszólyes helYzet liiktiszöböIése érclclióberl. A
hat'tlladi]i bejelentésern az, lrogy az AIsóörs

felé vezetó út ll]elltéll, Lovas hatát.ábarl talá]ható eg),

jegenyeÍa sor, anrelyek közii] több l'a kiszár,adt. I(érenl. atnenrlyibcrr negolcllrató, intóz|<ccljcn az
öll](oIl,náll_yzat a kiszáradt firli Jtivágása irálrt.
lrerencz,r' Gtibortlé DoIgát,tlestet" I(öszöIrjiilr szópert a bejclentésel<ct. és a l<érelrlc]i teljesitése irárlt
iIrtézkec]rri 1bg az (irlI<ortli/t nyzat.
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