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Báró BéIajegyző rlegbízásából: dr, Sipos Zoltán aljcgl,ző
szenrli póter teleházvczető
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LAKoSsÁG KÓRr,sÓi-:

NAPIRENDELOTT:
liet,etlcz;l Glrborrló polgárnlcster ](öszöllti a nlegjelente](et és nlegállapítja, hog_v. az |ilésen lz _5

telep|ilési liépviselő liözii1 5 1ó r,an.ieleIl. így a Tcsliilel hatllrozlitliúpcs, Az |ilóst rllcenr,,ilja,

A napilencl tálgyalását lllegelózően tájéI(oztatja a Kópviscló-testliletet a lcgLrtóbbi testillcti Lllés (ita

töftéllt 1'ontosabb esenlénye|<ről. Lovas község nagyorr széperl szerepelt a Tiszta és Vir,ágos Veszllr,ónl
Megyéér1 cínrnrel kiírt közterület szépítési velserryen, rtgl,arris a l<ategóriájában a rnásodik helyezést
éfte el. A Fő utcai .járcla ellrésziilt sza]<aszárlaIt lblgalonlba hel5,ezósi eljárása utolsó fázisába ért. a
hatóság 1áióI(oztatása szcrint rllinclerl sziikséges szal<hatósági és ]<özrn ii|ieze lii i hozzá.iár,rrlás

nlegórl(czctt, 1-1atóslrgi helyszírli szcnlIe föftcrlll tlg),anal(lior il tervezetl Fij trtca-l]alatotli itt1.onaloti

kialakítarldó.jártla nyonlvonalán, anlelyetl 1isztáziisla kclii]tel< a tetvezett _jarclir rll[iszaki palarnéterei,
Az építési engedéllt rcnróIhctőleg hetekell beliil megliap.ja az önliolmá]]yzat. Az állani ltözút Iiezcliljc
iiltal elvál,t nl[iszal<i ell,áriisokat Derrréily Zolttin nregtervezi.

Ezt követóen Feretrczy Cáborné pollárnlester.iavaslatot tcsz az iiIós rrapirencl.iér,e. .lavlsoIja. lrogy a
'lestiilet a nreghir,óbarr rlegjelölt rlapilencli pontokat tlilg),aliíl. a nlet!elölt sorl,etlcl[ren. i\'1c_ilké rclezi.
hog;, nrás cgyéb napilencli .ja\Jas]ata van-e l,alal<ine|i a liépviselőlr köztiL 'lbvribbi napilenrli .javas111
nenl volt, :r Kópvisclő-testiilet :t nyílt ülés napircntljót lrz allibbiltIi szcr.int hirtál,oztll ntcg:

NAI'IIt[Nl):

] , A 'leleház beszánrolója a 20 l5. óvről,
2. Egyeztetés a .-Y íz,|l,áz nrögötti tclL]lette]" összefiiggésben,
3' VcgYcS i]g'ek' 

NA,IR,ND 7,,.i lt G y .t L .i s; ;t :

l. nirpirend: A Teleház bcsz:inrolója l2015. ér,ről.

Ferettcz1, Cáborné polgárnester isrnerteti a kópviselőklteI az előzeteserl kikiildött beszánrolót,

Voliolcl-IlLrll Zj1l alD!]gé!]]9§l9r Nag1,on .jil 1lroglanlok l<cli]ltck idérr is nlegrentlczllsr,..
Balatorlliircdné] is.jtrbban rnéltattlili soli helvcri a lot,asi l,ctltlczr,ónl eliet, Niiljclncnl tllittclcll iliinallre
esett egy kcllenles. rlépszclii l]Iograln, atlli hatalnlls tijnle!,eliet Yol1Zott. A bel éte1 nriből_iijm ijssze']



Szendi Póter tele]rázvezető: lnternetJlaszrlálat, llyontatl}s, fónynlásoIás, anlelybó1 havi j-.1 ezel IiL

bevétel szár,rnazik. Most úgy tíjoik, lrogy a zumba foglalkozás végleg rrregszíirlik, csa]ádi okoli nliatt,

Ferenczv Cáborné po]gárnester: Ezt nleg kelJjelentetrri az írjságban,

Takács Felerlc képvise]ó: A Iovasi la]ioso]ina]( lehet igénye ill,en.jcllcgii íbgIa l|<ozásoltra. cólszcrLr
lenne hildetést leIadniés választarli egy nrcgí'cIclő íbgla lkozirsvezctót.

|]erencz}, Gáborné po]gárnlester: Szelintetrr is naqvon .jóli a pI,ogranloli, clóectlcttcli r,atrl,Lrrlli
tllitlclatltlyiatr, köszönjtik szépen a 20 l5. ér,i tevékcrl),séget.

További l<órdés, hozzászólás, más .javaslat tlenl volt, a polqí'lfnlestel szavazásl-it teszi f'c] a liérrlóst
m iszet,int

i l(i ért eg},ct azzal, hogy Szencli PéteIteleIlázvezetónc]<lr'fe]chrlrz]015,óritcvókcll1sógór,til .1s

pénziigyeiról kész|ilt bcszánlolój:r eltbgadlrsra l(cIiiljön'l

Lovas l(özség Önliornrányzat l(épyisel(ltestüle(c 5 sztvnzattal, cllctlszayazat rréll<iil rrrcghoztlr
Iriiyctlicző ltatírt,ozatiit:

9U/2(l l5.(_\.1 t). ) ()n ltrllrrr:ilrl zlt ti lrtrtiirozat:
Lorlrs l(özsóg Önliot,tttiinr zlrt l(ópl,iseló-testiilcte a Tctchírz 20l5.
ór,i ltrrltulrilis_szcll,czői ós pónziigyi tcvólicnysógór,ől szólir
bcsz:ínrolój lit köszönettcl clíbgrrtltrr,
Fe|c.|ős: Fet,enczy Gábol,nó polglirnlestef
Hatírirló: azorrnal

2. n:rpit,cntl: Eglcztctós zl ,,Y í, tliz nliigiitti tel,iilettcl" tisszcl'iiggósbclr.

Fet,enczy Gáborné polg/rlmesl9I e]Illonda, lrou.y az Lrtóbbi időbcn tilbb ingatlarr-tLrlitjclonos is

érdeklódötl a hivatalban a Yí,zltáz nlögötti teli]l9i.jogi és íiziliai rctldezésc Ligyóbcn. A ltöz_rlliir,csrIcs
megvalósLllása óta is töíéntek a ler|ileten tLtliridorloscscróli, és az írj tulajclonoso]i szcrctnéneli
tájél<oztatlrst kapni a teljes rllegvalósLrIáshoz vezeló lépésekről,

l)r, §ltrps Zoltlirl !Llj_sg,\]1ó Az úrl. ..Vízhiil, n]ijci)ili l0li]].l" 1aiióilr czcli jiilhl,ítlisn llos:zú iL]ill,,:

r iss,liii":1,intil ii,l)allllll, ,\ lilliliil!,i js ll jrlcnll:r illllá].,ils 'l l]L,lil]i.::]|.]](]./i5i '!el,r,ircll i. |,,,tll.i,..:l

.],,i,:, ,l. ,',,,.;,.l ,|.l l, liilrl \.,i.,,,,,rir,,l,z, :. \ ::: ,,,i.,,,, :,it| :t,. ,, t,, , i, ,,l,]

nlélct,:zá]es ]iöziit- itl]lel\:llek r,úgsii liilrlal<ítlisa írgr oIrlIrltLi n:eg_ Ilog1 a 18,,_,.-l8,'..., hr:r-Lr
ingat13llcl(.t nrcg licll tnirjd oszllni, ós czcn ingailartokrril ncgt'clcl[i szilességbcrl lci,ú]lszlrllt
lijriilcllójz ltözú1l1r liell. Ircg1, r,áljor:. A tcliil9l lcndcrésúrc vonalkozó tlrrgl,a|ásol, sorittt ez lt

lii)liilnrén_\, lltindi_r,i rl;ontirtékosan ]iienlelést,e l.eliilt l lLii:tjtirlnosrl|i r:]iitt. a rentiezúsi icl,rc].i:,:,l 1.1

llosszil illijle r.isszlLt1,1cttiileg szcrcpc1 cz a ],rlltsll,Lt]icii'r. ,\ ],_-|clllrl3l _jogi illt,lii,tcllit tnrg iL-ll r:lll.. ,,,

Az ivirr íz-l,;ll<iitós azól,t a_jclcl:icgi _jrlLli 1tltiroli ;zlrilll vairlsllil i])cl_ ]]]efi ir vizjor_li clóir:lsoji s;_,j,l
csa]. a IóllV jcg.e 

,it]u.i hat/rrlroz Yiszonr,íi|a lchet bcliijtrli lt te]kclil,e l r,izci, l\ 1Ie lYi épitési szabiLir zll lt

tclcl;iili;r,rnclczési 'fcrvt,el 
c!).),iitt cg),iitlkoi,nlárry,zati ;-c;lriclul t,ószt_ oI!art.jogszebii1_1, a]))r kóic|ú.,,ó

cl,ór,c I bír.

1rIqlcl_. (ié|urlle polg/,.!!l1cstcr,: .Iilvltso]rtIll_ ]lLlrl: l,criil]ijll il.szcitir itsrlt l,g1 tllillil]1,1lLll, , ,

iji]].o],1]]atl]\,lali cg\cltclés il lt]li]]fl \al.]c{cs t,,-ltl,lcz_1,1l.itlcii lllclLL:r,,i,::c cilliliilLl|,

I(órclés, hozzászólás, nrásjavaslat tlettt voll, a poIgárrrtestel szavaz/tsrlt tcszi lrl a kér,clóst rlliszcrirrl
) I(i ért egyet azzal, lrogy Lovas ,,Vízház nrögötti ler|]let" teIL]letrendczósi terv szclinti

nlegvalósításávaI kapcsolatban egyezletii tillgyaliis l<erLiliön összehír,ásla'1

1-or,ls I(özség Ótlkornránl,zat )(épviselő-testillete 5 szal,azattlLl. elletlszltrlLz.tt ncll,iil ltlr:.lltozta

llijIetLező hatát,ozatát:

9l120l 5.(\. l 9.) ÖnltolnriiIrvrirti halilroza(:
Lovlrs l(özség ÖrtlioI,ntáIr; zlrt l(é,pvisclő-tcstiilete úgl hlrtlil.ozott,
a Lovas,,Vízh:iz mögötti tcl,iilct"'Iclcpiilósrentlezési Tclv szcrinti
lIt cgr lrló:ítás:ívlll összc íiiggós ltc rr cgycztctő t;ilg.r,alrist



lrezdctnénl,ez rl tcriiletclr érintctt ingatlaIroli ttrlljdonoslilll,
:lrrrclyre nteglrír,ó lieriil kiliiiltlósre,
Fclelős: Fel,enczy G/rbo lné polgárll-}estel

!g11!!!! 1blyanratos

3. napirerrtl: Vegyes ügyelt.

3.,l. Itlőseli l<öszörrtése Kirr:icsonl,alli.alrtrállól, NIil<ulris nltpi iinncl;ség nteglentlezósc glcrtttclicll

részérc.

A Polgárnester táiékoztatja a l(épv ise Ió-teslü ]etet, hog), g7 6,5" is nlegt,ctrclezésre l<eriil_a liözségbcn

;ií;;;,.,'"k"[ ,rá,,,-,áro u'Mikulás iillnepség, és az iclősck szánlála karácsonyi nregerrrlókezést tat,t a

i.Lr]űrer. A polgárrnestcr.javasolja, hogy az tlnnepség idóporltja 20l5. clecerrrber 4. 16:00 óra lc*;,en,

Atrapirendl<eretéberlFer.etrczyGi.ibornópolgárrncstcr.leltesziak.trrlést.tniszerinl

> Ki óí egYet aZZal, I-togy az önkorrnán)'zal a lolasi 62 év l'cletti laliosol< részérc i,acsollirll és

zenei nlisolral egybckölijtt 1(arácsonl,i iiIrrlepséget rcIlclczzetl 20l5, clccenrber -l, rllpiárr l(l:00

órai kezclettel, ós Iovasi íaiinaptári a.jánclókozzorl terrltészet[re n i jtlttatás](ént. 20]j, el,]

l(ailtSógvetése telhérc?

Lo\,as I(özség önI<ot.nrrinyzat Képvisclő-testiiletc 5 sZtrvrrzltttrrl, ellellsZ:r\'ílZrrt nÓ|liiil nrcgltoztl a

liövttl,e,ró llllltif U7tltol :

97l2015.(X,19,) sz:inrír Ónliorrnrinyzlrti lrlt:íroza1
Irr*,. t(ör.{g öiliornr/lnl,zat lrópyiseló-tcsliiletc :t loylrsi ó2 ér,

fcletti laliosot rószél,c vlrcsoritr,:rl ós zcnei nríisort,lrl cg],l)cl{ijti'tt

l(lrrlicsorrl,i iinncpsógct rendez 2015. clecctrtbcr -{, lr:lpjrirr 16:00

rirrri licztiettel, ói Úr,asi 1trlirr.rptirrt ajlindólioz terll}ószeíbcni

i lltttllitsliént, a 2tl l 5. ór,i liiiItségYeíósc te1,1róI,e,

ké pvisclő-testii lc t nlcgbízzn:r polgrirnrcstcrt és :rz alpoIglirrnestct,l

ilz iirr rrepsógcli ntcgszet,r,cz-ósór,el.

Fclelős: Fct,errczy Gribolnó pOl g/l1,1lrcstcl,

I,1uIl Zita ai 1lolg:írnrcstet,
Szerltli l'itcl t,eltrlt,rr úttr srcI,r czó

1-1a triritlő: 2 015. tlecentbcr,,l.

A polgát.nlester a gyerrllckel< NliliLrlás tinncpsógélleli iclópontiávlll lill1lcsolltbarl javasolia, lrllgv 2(}l4,

..l.".,Ú",. 5. i0:00 óíaI(ol ](eILilj(jn,,,,egr",,cl"rés.". Az elrlrúlL óveli tal]iisztxla1ll alap.iárr ti00,_ l1t

összegból összeállítható cgy igén;,es cson]ag a gycrcliel<rlck,

Szuttdi Pet;t, t,ctldczr éIt),sz(.t,t czÖ

Vátl.to,n u Ir,tit.ulás iirlnepség pr.olr.attl.jánali nlcgszeri,czési,t. rllcI1 neli kc.etóbcl] intelal'lÍ\' eiiiildilS

l<eriil nleglendezésl,e.

A napirerlcl keretébetl Ferenczl,CábornÓ 1;o lgárrrl c stc| l'elteszi lr liJ:r'clóst. ntiszerirlt

>t(iéftegyetazzal,hogyazörtlior.nlárl;'z'atalor,asi1.1évalattigyerlTlel(C]i1{57{19$0()1]1ilii
értékben Mikulás 

"soniágot 
a.iínclélrozion ternószctbeIli.iLrttati:lsl(ént a 20l j_ óvi I<öltsógr tLe,r,

terhérc. egl'írttal a g5,ar.n,,'"k"k részót,e intelalitív nliisor licliil,jiin tncgszcrvezósre']

Lovlls Község önkorrrrárlyzat l(óp\ iSeló-lcSttilctc j sl:l\ l1lítltlll. t,l1ettszirlazat rlólli|il lllcqhOzta lt

l<Ör'etl<czó határo7atot: 
93/2(} 15.(X.l9,) §. :inr ír ()nlio.nr/rnvz:rti hrrtlirozrrt

il;; Kr.dT"i.t,ttlliul,zat lrópviseli!tcstiilctc a lovasi 1-1 ór,

:rlatti gl,clnrclteli t,ószél,c 800,- Ft/tii órtél<llcrr Milrrrllis csrlntagoí

ajrinttí:i.oz terIitószctbcrti jtrttlrtírsliónt, ós rr MiItrrllis iinnelrsiglc

irrrclaIitiy g),c1,1neliIilíisol,a biztosít, lrlcl1 Irtl( liiillsóiacit lr 2()l5, ót,i

költ5ig\ cli5 lt,r,IróI,t, biz t os ít ilr.



iilÍffi"i:;|,:i:*:f,:i'"^ 
Szentli pétcr rcndczvóuyszcr.'ez(ít a

FeleIős: Szenili Pótcr rentIezvérryszcl.r,ező
I{atáridő: 2014. tlcccnrbcl 6.

3.2 A gyernrel<jóléti és családsegítós renclszcrérrel< 2016. év clc.ii ttltitlosulástr,

Ferenczy Gáborné polgár,nrester tá.jél(oztatja a Tcst|i]et tagiait, hog;, a 20]5, él,i CXXXIl], tr.
értelrlében a családsegítés csal< a g;,errneltjóléti szo lgti ltatássa I intel.ráltan _ cgy szefvezeli ó szal<mai
egységben - múikóclhet 20l6..janrrár ]-.iétőI telept]Iósi szit]tell a csalácli- ós gyenlekjóléti slolgálat
keletébetl- A tcleptilési öl] koll111lllvzalo]( feladatliörében nllracl a lal<óhe l1, szirrtii
ltlirlinLrnrszoIgáIlatáso](, áltrrlluros segítő í'eladatok biztositása. Közós önkolnlánvzali hivatal esctéllcrl
a hivatal székhell,c szcritrti tcIcp|ilés bizlosítia a szolgáltatást a liözös hivataIhoz laío7,ő valaIllctltl_r i

telepiilésen, A hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyelmelick r,édelrnél,e ir,lrnl,Lrló tet ólicrlr sógeli,
va]anlint a speciális szolgáltatásoli lriztosítása a j árrisszéklre l;, tcIepiilési ötlkot.nlányzatához l<et.iil.
MincIez a feladat elIátási ](ötelelettség szenrpontjából is az eltl,iotldottak szerint a]a]iLrl, Az
önkorrlli'tnvzatolitlali október,3l-óig l'clt]l kell vizsgtilniLrl< a csalliclsegítés, ilIetve a gl,ernreli.jtiléti
szolgáltatásolt e]l/rt./rsnak rrlóclját. szelvezcti kereteit, Az önliornlanvzatoknali 20]5. nol,cnlbcr, 30-i3
kell döntenit]k a iéladatellátás ilj rendell<ezésekrreli nlegl'elelii biztrlsitása mócIjáló|, ,\ t,elldszel,
íltttlaktllalsa lIiatt Lovas esetében íé]mcILil a Balaton]iiledi vagy a BalatorlaIrnácli .jlrrIisi ](iizllolltlloz
törtónő csatlakozlrs lclretósége. l(ajzös hivatalLllrl< nlásik taujával rlrál, e_gycztctó t1]l,g},llásO]il1
folytattLlllI( a lehctóségekről, ahol Alsóörs vezelői ellllol]rlt1lli. hogl,Balatorralnládi vclIllrtliozásáblrn
kcdvczőe]< a tal]asztalata ik, ők ehhez a.jár,áshoz szetctttónelt csallakozlli. Blr 1atona lrniid ibó ] ll Lcli]Ictcn
tnúiliödő lioliégák valóban l<ijár,nal< |bqlal](olni a7 érintellelilic|. l)iogrel]]()liat_ tlibrlt,oliltt szcrlcztlcli ll

gvet'ntekelinek. Flelybe órkezneli a szolgá|at tttirtlkatiiI,sai, nenl |ie]l a .jiilllsi liózporltlllt eir itlttt .L

gyerekeket.
'l'akács Felenc l<éptlsq!ó Az látsz;l(. hogy Balatonfiirecl túIterhelt nlinclen szenlpotltból, Bllatorralnlricli
lievésbé frekventlrlt helv, többetttldrral< foglalkoznia hel;,bcliel<licl.

Á l{!pvisalíÍ-lastiilcí IŰll0gOtiu (1|, I|0!!_|) tL i1,,ertnakfóléti ós t.srtlút!scgíl!s ratttlszcrc u Bttltt!oitttltttűtli
Jri rri s lt oz kcr ii l j ö tt.

NAPIREND t]TÁN:

A polgárnlestel nregl<érdezi, hogy nlpirend Lrtáni bejeIentése van e valakinck?

Nupiren ttltitti bejclcníls nent wií, u polgúrnrcstar uz iil[sl l9 órtt _}0 1lcrt.kor baLirlu.

Ií tt1/.

PoIgúnne,\íer

?€í.--
Je{yZa


