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LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
LOVAS 

 

Szám: 282-8/2012. 

JEGYZŐKÖNYV 

KÉSZÜLT:  Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. 
május 14-én, 18 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.  

ÜLÉS HELYE:  Lovas, Faluház tárgyalóterem 

JELEN VANNAK:  Ferenczy Gáborné polgármester 
 Hull Zita alpolgármester 
 Csajka György  
 Pap Huba  
 Takács Ferenc képviselők 

TANÁCSKOZÁSI JOGGAL  
MEGHÍVOTT:  Tóth Gáborné körjegyző  
 Az 1. napirend tárgyalásánál a Balatonalmádi 

Rendőrkapitányság részéről: 
 Hebling Ernő alezredes bűnügyi osztályvezető 
 Balogh Attila őrnagy osztályvezető 
 Kaszás Zsolt főtörzsőrmester körzeti megbízott 
 A 2. napirend tárgyalásánál a Lovasi Gyermekjóléti 

Szolgálat részéről: 
 Bácsi Imréné gyermekjóléti szolgáltató 
 A 3. és 4. napirend tárgyalásánál: 
 Bauernhuber Eszter pénzügyi előadó 
LAKOSSÁG KÖRÉBŐL  
MEGJELENT: 1 fő 

NAPIREND E L Ő T T :  

Ferenczy Gáborné polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy az 5 fő 
települési képviselő közül 5 fő van jelen, így a Képviselő-testület határozatképes. Az ülést 
megnyitja.  

A polgármester napirend előtt tájékoztatja a Képviselő-testületet az elmúlt időszakban 
történt eseményekről az alábbiak szerint: 

� 2012. május 9-én visszafizettük a 9,5 millió Ft-os hiteltartozásunkat, amelyet a Csárda 
út építésénél pályázati támogatás összegének előfinanszírozására vettünk igénybe. 
Így az önkormányzatnak jelenleg hiteltartozása nincs. 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester napirend előtti 
tájékoztatóját tudomásul vette. 
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Ferenczy Gáborné polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívóban 
megjelöltek szerint. Megkérdezi, hogy további napirendi javaslata van-e valakinek. 

Egyéb napirendi javaslat nem volt, a Képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak 
szerint határozta meg:  

NAPIREND 
 
1. Rendőrségi beszámoló 
2. Átfogó értékelés a 2011. évi gyámhatósági és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
3. Előirányzat módosítása 
4. Az önkormányzat és költségvetési szerve 2011. évi zárszámadása 
5. Helyi Civil szervezetek és Egyházak támogatása 
6. Vegyes ügyek 

- Millenniumi Park áram ellátása 
- Felsőörs Község csapadékvíz elvezetése 
- Alsóörs Község Településrendezési terv módosítása 
- Paloznak Község Településrendezési terv módosítása 
- Árajánlat Fő utcai csapadékvíz elvezetés bonyolítói és műszaki ellenőrzési 

munkáira 
- Nyári építésztábor költségeinek megállapítása 

NAPIREND T Á R G Y A L Á S A :  

1. napirend: Rendőrségi beszámoló 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

A polgármester elmondja, hogy a képviselők az előterjesztést a meghívóval együtt e-mailben 
megkapták. Átadja a szót Hebling Ernő Balatonalmádi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály 
vezetőjének.  

Hebling Ernő alezredes a Balatonalmádi Rendőrkapitányság részéről  
Mielőtt a 2011. évi beszámolóra rátér, szeretne néhány szót szólni a szombaton, Lovason 
történt eseménnyel kapcsolatban. Szombatról vasárnapra virradóan, Lovason több helyre is 
betörtek. Nagy erőkkel folyik a nyomozás az ügyben. Egy feltételezett elkövető már van, 
bíznak benne, hogy hamarosan elfogják, és ismét visszaáll a faluban a nyugalom. A 2011. évi 
beszámolót elektronikusan elküldtük. Sajnos az utóbbi időben emelkedett a 
bűncselekmények száma, amely érinti Lovas települést is. Mindez összefüggésbe hozható a 
jelenlegi gazdasági helyzettel, munkanélküliséggel, és várhatóan ez csak romlani fog. A 
bűncselekményeket, lopásokat rendszerint nem helyi lakosok követik el. Nagy öröm, hogy 
sikerült 2011. év végére teljesen feltölteni a Kapitányság rendőri létszámát. Ezen felül, mivel 
Ajkán vizsgálati munkákba segítettünk, „cserébe” gyakorló rendőröket küldenek hozzánk a 
nyári időszakra, akik növelik a szolgálatban lévő rendőri létszámot. Ígérjük, hogy rendet 
fogunk tartani. Erre a garancia Kaszás Zsolt főtörzsőrmester személye is. Jó, ha a falunak van 
helyi rendőre, mert gyorsabban felderíthetőek a bűncselekmények, valamint megelőzhetőek 
azok.  

Ferenczy Gáborné polgármester 
Ezúton szeretnénk is megköszönni Kaszás Zsolt főtörzsőrmester segítségét, akire mindig 
lehet számítani akár szolgálaton kívül is.  
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Hebling Ernő a Balatonalmádi Rendőrkapitányság részéről  
Nagyon örülünk annak, hogy elégedettek a helyi rendőr munkájával. Szeretnénk jó 
színvonalú közbiztonságot biztosítani. A helyi polgárőrséggel is jó a kapcsolatunk. Látszik, 
hogy a helyi civilek magukénak érzik a falu problémáit, és aktívan segítenek, ha kell. Ezúton 
köszönjük az önkormányzat támogatását és nemcsak az anyagi támogatást.  

Takács Ferenc képviselő 
A kérdése, hogy az új járási rendszer módosítja-e a kapitányságok illetékességi területét. 

Hebling Ernő a Balatonalmádi Rendőrkapitányság részéről  
A járások rendszere a kapitányságokat szétbontaná. Éppen ezért a rendőrkapitányságok más 
szempont alapján kerültek kialakításra és vélhetően nem fog változni a jelenlegi felállás.   

Csajka György képviselő 
Gratulál a beszámolóban megjelenő számokhoz. Lovas a „nyugalom szigete” volt eddig. 
Nagyon remélem, hogy ez továbbra is megmarad. Kérdése az, hogy a sebességkorlátozás 
ügyében lehetne-e tenni valamit. Eddig a Felsőörsi út végéig tartott a sebességkorlátozás. 
Amint elhagyják, az autósok ezt az útrészt rálépnek a pedálra és száguldoznak.  

Takács Ferenc képviselő 
Talán feljebb lehetne tenni a 70 km-es táblát. 

Hebling Ernő a Balatonalmádi Rendőrkapitányság részéről  
Meg kell vizsgálni ezt a dolgot, és meghatározni a tábla pontos helyét. 

Balogh Attila őrnagy a Balatonalmádi Rendőrkapitányság részéről 
Ez a sebességkorlátozás minden évben napirendre kerül. Mindegy milyen tábla van kirakva, 
ha azt nem tartják be az autósok. Megjegyzi azt is, hogy sajnos történtek olyan intézkedések 
a faluban, melyek a helyieknek nem tetszettek. Tudni kell, hogy 2012. április 15-től 
megváltozott a szabálysértés szabályozása. Eddig lehetséges volt a figyelmeztetés, tehát volt 
differenciált lehetőség. Ezen túl ez megszűnt, ezért fokozottabban kell ügyelni a szabályok 
betartására. 

Szücs József Polgárőr Egyesület vezetője 
Talán lehetne még egy sebességkorlátozó táblát elhelyezni a képviselő úr által jelzett érintett 
területre.  

Ferenczy Gáborné polgármester 
Véleménye szerint a közlekedési szabályok alól senki nem vonhatja ki magát. Mérni kell és 
ellenőrizni, ha a szabálytalankodó helyi, akkor is meg kell büntetni. 

Szücs József Polgárőr Egyesület vezetője 
Szeretné megjegyezni, hogy a közvilágítással problémák vannak még mindig, ami adott 
esetben – mint pl. a legutóbbi – kedvez a bűnelkövetőknek. Többször volt már jelezve az 
E.ON felé, de nem tesznek semmit. Nem lehetne most már tenni valamit? 

Kaszás Zsolt főtörzsőrmester körzeti megbízott 
Ha ilyen probléma van, nyugodtan fel lehet hívni a rendőrségi ügyeletet, ilyenkor ők is 
intézkednek. Nekünk is érdekünk, hogy a közvilágítás rendben legyen.  

Hebling Ernő a Balatonalmádi Rendőrkapitányság részéről  
A legutóbb történt bűncselekménnyel kapcsolatban elmondja, hogy jó lenne, ha megjelenne 
egy figyelmeztető felhívás arra, hogy ha bárki szokatlant vagy gyanúsat észlel, azonnal 
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jelezze a rendőrségnek. Ha mondjuk, csak másnap történik bejelentés – mint ez utóbbi 
esetnél is - akkor ez jelentősen csökkenti a tettes elfogásának esélyét. 

A polgármester megkérdezi van-e további kérdése, hozzászólása valakinek.  

Kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra teszi fel a kérdést miszerint 
� Ki ért egyet azzal, hogy a Balatonalmádi Rendőrkapitányság 2011. évi 

tevékenységéről és az Önkormányzattól kapott támogatási összeg felhasználásáról 
szóló beszámolót elfogadjuk? 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta a következő határozatot: 

42/2012. számú Önkormányzati határozat 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Balatonalmádi Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységéről és 
az Önkormányzattól kapott támogatási összeg felhasználásáról 
szóló beszámolóját elfogadja. 

2. napirend: Átfogó értékelés a 2011. évi gyámhatósági és gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról  
(Az előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik) 

Ferenczy Gáborné elmondja, hogy a képviselők a jegyző által elkészített, valamint a helyi 
Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységéről szóló átfogó értékeléseket elektronikus formában 
megkapták a meghívóval együtt. Megkérdezi Bácsi Imréné Családgondozót, kívánja-e 
kiegészíteni a beszámolóját. 

Bácsi Imréné Családgondozó 
Elmondja, hogy a beszámolót nem kívánja kiegészíteni, abban mindent leírt, kivéve a 
törvényi hivatkozásokat. A jelenlegi beszámoló- az előző évi beszámolóktól eltérően-törvényi 
részeket nem tartalmaz, azonban a Gyermekjóléti Szolgálat a törvényi előírásoknak 
megfelelően működik.  

Ferenczy Gáborné polgármester 
Tájékoztatásul elmondja, hogy egy fő lovasi alapellátásban részesülő gyermek május 10-től a 
zirci Reguly Antal Általános Iskola tanulója lett. Sajnos hivatalos értesítést sem a jegyzőnek, 
sem a Gyermekjóléti Szolgálatnak nem küldött az iskola, csak telefonon értesültünk róla. Az 
iskolának kötelessége lett volna értesítenie bennünket.  

Tóth Gáborné körjegyző 
Az 1997. évi XXXI. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint 
Magyarország minden területén jelzőrendszert kell működtetni. A törvény meghatározza azt 
is, hogy, kik a jelzőrendszer tagjai pl. iskolai óvodai ifjúságvédelmi felelős, védőnő, házi illetve 
gyermekorvos, rendőrség, stb. A rendszer tagjai között szoros együttműködésre van szükség. 
Amennyiben ez nem működik, nincs információ és nem lehet intézkedni ilyen esetben. A 
jelzőrendszeren belül az iskolának valóban értesíteniük kellett volna bennünket annak 
érdekében, hogy az alapellátásról lehessen értesíteni az illetékes Gyermekjóléti szolgálatot. 
A gyermek ne kerülhessen ki a rendszerből alapos ok nélkül. A megfelelő időben, gyorsan és 
pontosan szolgáltatott információ nélkül ez, sajnos előfordulhat.   

A polgármester megkérdezi, kíván-e valaki kérdezni vagy hozzászólni.  
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Kérdés, hozzászólás nem volt a képviselők részéről, a polgármester szavazásra teszi fel a 
kérdést miszerint 

� Ki ért egyet a gyámhatósági és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2011. évi 
beszámolók elfogadásával? 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta a következő határozatot: 

43/2012. számú Önkormányzati határozat 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi 
gyámhatósági és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 
átfogó értékeléseket elfogadja. 

A Képviselő-testület felhívja a körjegyzőt, hogy az átfogó 
gyámügyi értékelést az elfogadására vonatkozó határozattal 
együtt a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatala részére küldje meg. 
Felelős: Tóth Gáborné körjegyző 
Határidő: 2012. május 31. 

3. napirend: Előirányzat módosítása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

Ferenczy Gáborné polgármester elmondja, hogy a képviselők az előterjesztést megkapták a 
meghívókkal együtt. Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvényben, valamint a 
végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.31.) kormányrendeletben foglalt kötelezettségnek 
eleget téve a 2012. évi zárszámadást megelőzően javasolja az önkormányzat és a 
körjegyzőség előirányzat módosításainak elfogadását az előterjesztésben foglaltak szerint. 
Megkérdezi, hogy hozzászólása, kérdése van-e valakinek? 

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint 
� Ki ért egyet az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének előirányzat módosítás 

elfogadásával? 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta a következő határozatot: 

44/2012. számú Önkormányzati határozat 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete Lovas Község 
Önkormányzat 2011. évi költségvetésének előirányzat 
módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja. 

A Képviselő-testület megbízza a körjegyzőt, hogy a jóváhagyott 
előirányzat módosítások költségvetési átvezetéséről 
gondoskodjék. 
Felelős: Tóth Gáborné körjegyző 
Határidő: azonnal 

Ferenczy Gáborné polgármester ismét szavazásra teszi fel a kérdést miszerint 
� Ki ért egyet a Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének előirányzat módosítás 

elfogadásával? 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta a következő határozatot: 
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45/2012. számú Önkormányzati határozat 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Lovas-
Paloznak Községek Körjegyzősége 2011. évi költségvetésének 
előirányzat módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint 
jóváhagyja. 

A Képviselő-testület megbízza a körjegyzőt, hogy a jóváhagyott 
előirányzat módosítások költségvetési átvezetéséről 
gondoskodjék. 
Felelős: Tóth Gáborné körjegyző 
Határidő: azonnal  

4. napirend: Az Önkormányzat és költségvetési szerve 2011. évi zárszámadása 
(Az előterjesztés és rendelettervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

A polgármester elmondja, hogy előterjesztést, rendelettervezetet táblázatokkal együtt e-
mailben megkapta minden képviselő a meghívóval együtt. Kéri, hogy tegyék fel napirenddel 
kapcsolatos kérdéseiket. 

Csajka György képviselő 
A természetben nyújtott átmeneti segélyek összegét nem érti, ez miért ennyi? 

Bauernhuber Eszter pénzügyi előadó 
A szociális tűzifáról még a 2011. évi központi költségvetésben döntöttek, meg is kaptuk a 
szociális tűzifát még 2011. december 28-án, 2012. május 31-ig szóló felhasználási 
kötelezettséggel. Az önkormányzat azonban csak 2012-ben költötte el, a megállapító 
határozatok meghozatala után. Az elszámolást elküldtük, melyet a Magyar Államkincstár 
befogadott. 

Csajka György képviselő 
Tehát a 2011. évi költségvetést nem érinti? Mert 2011. év januárjában is volt hasonló. 

Ferenczy Gáborné polgármester 
Az egy nagyobb tétel volt.  

Bauernhuber Eszter pénzügyi előadó 
Ez nem érinti a 2011. évi költségvetést. Tavaly biztosan nem születtek ilyen határozatok. 

Csajka György képviselő 
Az előterjesztés szerinti számokat nem értem. A bevétel 61 millió körüli összeg volt, a kiadás 
59 millió körüli. Mi van a kettő különbözetével? 

Bauernhuber Eszter pénzügyi előadó  
A bevételek és a kiadások közti különbözetet meg kell határozni. Ez hiány vagy többlet. A 
hiányt finanszírozni kell, ezt az önkormányzat hitelállományból finanszírozta 2011-ben.  

A polgármester megkérdezi egyéb kérdése, hozzászólása, véleménye javaslata van-e 
valakinek. 

További kérdés, hozzászólás, javaslat nem volt, polgármester szavazásra teszi fel a kérdést 
miszerint 

� Ki ért egyet az Önkormányzat előterjesztés szerinti 2011. évi költségvetési 
zárszámadásával? 



7 
 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta 

Az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról szóló 12/2012.(V.21.) önkormányzati 
rendeletét 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

A polgármester ezt követőem a Körjegyzőség zárszámadását teszi fel szavazásra miszerint 
� Ki ért egyet a Körjegyzőség előterjesztés szerinti 2011. évi költségvetési 

zárszámadásával? 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta a következő határozatot: 

46/2012. számú Önkormányzati határozat 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete Lovas-Paloznak 
Községek Körjegyzősége költségvetési intézménye - Lovas-
Paloznak Községek Körjegyzőségének - 2011. évi zárszámadását 
jóváhagyja azzal, hogy azt a székhely Paloznak település 2011. 
évi zárszámadási rendeletével annak részeként és 
mellékleteként az előterjesztésben foglaltak szerint fogadja el. 
Felelős: Tóth Gáborné körjegyző 
Határidő: azonnal 

5. napirend: Helyi civil szervezetek és Egyházak támogatása 

Ferenczy Gáborné polgármester elmondja, hogy a képviselők az előterjesztést megkapták a 
meghívóval együtt. A helyi civil szervezetek a 2011. évben kapott önkormányzati támogatás 
felhasználásáról az elmúlt testületi ülésen számoltak be. Az előterjesztés összefoglaló 
táblázata tájékoztatást nyújt az előző évek támogatási összegeiről. A civil szervezeteken kívül 
az egyházak is támogatási kérelemmel fordultak hozzánk. Javasolja, hogy a képviselők 
döntsenek a civil szervezetek, egyházak és a Balatonalmádi Rendőrkapitányság 2012. évi 
támogatási összegéről. Felhívja a figyelmet, hogy a betlehemes ruhákra is kellene pénzt 
biztosítani, valamint a Lovasi Lovas Egyesület által kiírt Irodalmi Pályázathoz már korábban 
érkezett kérelem alapján kellene némi támogatást biztosítani. 

Hull Zita alpolgármester 
Minden összegből le kellene venni egy keveset, így jut a betlehemes ruhákra és az irodalmi 
pályázatra.    

Ferenczy Gáborné polgármester 
Megkereste őt a Nagy Gyula Művészeti Alapítvány azzal, hogy amennyiben a Képviselő-
testület döntött a támogatási összegekről szeretnék, ha rövid időn belül utalnánk a pénzt. 
Tavaly 80.000 Ft-ot kapott az Alapítvány. Nagy szükségük van a pénzre, hiszen tudjuk, milyen 
nehéz anyagi helyzetben vannak. 

Csajka György képviselő 
Szomorú, hogy ilyen helyzetben van a Nagy Gyula Művészeti Alapítvány. Félő azonban, hogy 
ez az összeg nem fogja megmenteni az alapítványt. Sajnos, de nagyon valószínű. hogy ez az 
alapítvány meg fog szűnni. Nincs aki arra rátermett megfelelő menedzsere lenne. 

Ferenczy Gáborné polgármester  
Javaslom, hogy adjunk 70 eFt-ot azoknak a civil szerveteknek, amelyek tavaly 80 eFt 
támogatást kaptak. A katolikus egyház kapjon 120 eFt-ot, a református pedig 80 eFt-ot, a 
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Balatonalmádi Rendőrkapitányság pedig 30 eFt-ot. Az Irodalmi Pályázatot javaslom 10 eFt 
összeggel és a betlehemes ruhákat 70 eFt összeggel támogatni.  

Megkérdezi van-e egyéb javaslat a támogatási összegeket illetően. Kérdés, javaslat nem volt, 
így szavazásra teszi fel a kérdést miszerint 

� Ki ért egyet azzal, hogy a civil szerveztek közül a Malomvölgy Nyugdíjasklub, a Lovasi 
Nagy Gyula Alapítvány és a Lovas Jövőjéért Egyesület részére 70.000.-, a Lovasi Lovas 
Egyesület és a Hunyadi Huszár és Betyár Hagyományőrző Egyesület részére 55 000,-, 
míg a Lovasi Polgárőr Egyesület részére 30 000.-forint támogatást állapítson meg az 
Önkormányzat 2012. évre? 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta a következő határozatot: 

47/2012. számú Önkormányzati határozat 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi 
költségvetés terhére 
a) a Malomvölgy Nyugdíjasklub részére 70.000,-Ft, 
b) a „Nagy Gyula” Művészeti Alapítvány 

részére     70.000,-Ft, 
c) a Lovasi Lovas Egyesület részére  55.000,-Ft, 
d) a Hunyadi Huszár és Betyár  

Hagyományőrző Egyesület részére  55.000,-Ft, 
e) a Lovasi Polgárőr Egyesület részére  30.000,-Ft,  
f) a Lovas Jövőjéért Egyesület részére  70.000,-Ft 
támogatást állapít meg. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a támogatási 
összegekre vonatkozó megállapodások megkötésével, továbbá 
a körjegyzőt, hogy a támogatások kifizetéséről gondoskodjon. 
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 
               Tóth Gáborné körjegyző 
Határidő: 2012. június 30. 

Ferenczy Gáborné polgármester ezt követően a következő kérdést teszi fel szavazásra 
� Ki ért egyet azzal, hogy a református egyház számára 80 eFt, a katolikus egyház 

számára 120 eFt támogatást nyújtson az Önkormányzat 2012. évben? 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta a következő határozatot: 

48/2012. számú Önkormányzati határozat 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évben  

a. a Paloznak-Csopak-Lovas-Felsőörs-Szentkirályszabadja 
Római Katolikus Egyházközségek Plébánia Hivatalának 
120.000,-Ft,  

b. az Alsóörs-Lovasi Református Társegyházközség lelkészi 
hivatalának 80.000,-Ft  

összegű támogatást biztosít. 
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A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
döntésről a kérelmező egyházakat tájékoztassa, felhatalmazza a 
támogatásra vonatkozó megállapodások aláírására.  
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 
Határidő: 2012. június 30. 

A polgármester ezt követően a Rendőrség támogatására vonatkozó javaslatot bocsátja 
szavazásra miszerint 

� Ki ért egyet azzal, hogy a Balatonalmádi Rendőrkapitányság részére 30 eFt 
támogatást nyújtsunk 2012. évben? 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta a következő határozatot: 

49/2012. számú Önkormányzati határozat 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Balatonalmádi Rendőrkapitányság részére 30.000,-Ft 
támogatást biztosít a 2012. évi költségvetés terhére.  

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
döntésről a Balatonalmádi Rendőrkapitányságot tájékoztassa, 
felhatalmazza a támogatásra vonatkozó megállapodás 
aláírására. 
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 
Határidő: 2012. június 30. 

Ezt követően Ferenczy Gáborné polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint 
� Ki ért egyet azzal, hogy a Lovasi Lovas Egyesület által kiírt Irodalmi Pályázatot 10 eFt-

al támogassuk? 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta a következő határozatot: 

50/2012. számú Önkormányzati határozat 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Lovasi Lovas 
Egyesület által kiírt Irodalmi Pályázat támogatására 10.000,-Ft 
összeget biztosít a 2012. évi költségvetés terhére. 

Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről 
a Lovasi Lovas Egyesületet tájékoztassa, felhatalmazza a 
támogatásra vonatkozó megállapodás aláírására. 
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 
Határidő: 2012. május 30. 

Végül a polgármester ismét szavazásra teszi fel a kérést miszerint 
� Ki ért egyet azzal, hogy az Önkormányzat tulajdonába kerülő betlehemes ruhák 

elkészítésére 70 eFt összeget fordítsunk 2012. évi költségvetésben civil szervezetek és 
egyházak támogatására elkülönített összeg terhére? 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazatta l, ellenszavazat nélkül 
meghozta a következő határozatot: 
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51/2012. számú Önkormányzati határozat 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzati karácsonyi betlehemes műsorhoz szükséges 
jelmezek (ruhák) elkészíttetését határozza el az Önkormányzat 
részére. 
A Képviselő-testület a szükséges 70 000.- forint összeget 2012. 
évi költségvetése terhére biztosítja. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
határozatban foglaltak végrehajtásához szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 
Határidő: 2012. november 30. 

7. napirend: Vegyes ügyek 

1. Felsőörs Község csapadékvíz elvezetése 

Ferenczy Gáborné polgármester elmondja, hogy még márciusban tárgyaltunk az 
önkormányzat képviseletében Felsőörs Község csapadékvíz elvezetésének ügyében. A Séd 
patak kezelőjének és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park munkatársainak valamint a két 
érintett Önkormányzat képviselőinek és a tervező részvételével megtartott egyeztető 
tárgyaláson körvonalazódni látszott a csapadékvíz elvezetésére vonatkozó elfogadható 
megoldás. Ebben úgy tűnik, hogy valamiképpen együtt kellene működnie a két településnek. 
Köszönti a jelenlévő Szabó Balázst, Felsőörs polgármesterét és dr. Könczöl Gábor jegyző urat. 
Át is adja a szót Szabó Balázs polgármesternek. 

Szabó Balázs polgármester 
Köszönti az ülésen résztvevőket és megköszöni a meghívást. Elmondja, hogy Felsőörs Község 
Képviselő-testületének megbízásából érkezett egy együttműködési javaslattal. Egy 
vízvisszatartó gát létesítéséről lenne szó. Mivel a csapadékvíz elvezetés Lovas településsel 
közös probléma, javasolja a két település között a gát kialakítását. Véleményük szerint a 
Lovason élő lakosoknak fontos lenne, hogy a Séd-patakon keresztül ne öntse el a falut a nagy 
mennyiségű esővíz. Tudomásuk szerint volt erre Lovason már példa. Ez a javasolt 
vízvisszatartó gát megoldaná az esővíz okozta problémákat mind Felsőörs mind Lovas község 
vonatkozásában. Felsőörssel együttműködve, esetleg külső források bevonásával 
megvalósítható a projekt. A probléma és a lehetséges megoldás rövid ismertetését követően 
a tisztelt képviselők rendelkezésére áll és várja a kérdéseket. 

Takács Ferenc képviselő 
Ha jól értette a polgármester által elmondottakat, Felsőörs szeretné megoldani a 
csapadékvíz elvezetésének problémáját. Nem értem miért kell Lovasnak ebben részt vennie 
és viselnie a gát költségét. Ez a probléma Felsőörs problémája nem a Lovasé.  

Szabó Balázs polgármester 
Meglátása szerint ez a probléma nem egyedül Felsőörs településé. Lehetséges, hogy a 
képviselő úr nem tud ilyen erről, de ezt a problémát talán a helyi emberek érzik. A nagy 
mennyiségű esővíz komoly problémát jelenthet a helyiek életében. 

Pap Huba képviselő 
Tapasztalata szerint nagy mennyiségű esővíz a Kishegyi úton zúdul le, máshol nem tudunk 
róla.  
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Tóth Gáborné körjegyző 
Talán két alkalommal volt arra példa, hogy nagy mennyiségű víz öntötte el a falut. Az egyik a 
Malomvölgyi út végén történt, a másik a Cinca híd fölött. Erről a két alkalomról tudok, ami az 
elmúlt négy-öt évben történt.  

Szabó Balázs polgármester 
Nem tudom mennyire voltak súlyosak ezek a kiöntések. A szélsőséges éghajlatváltozások 
miatt azonban lehet, hogy gyakrabban lesz majd ilyen. Ha Lovas úgy gondolja, nem kell ezzel 
a kérdéssel foglalkozni akkor ezt tudomásul vesszük. Amennyiben mégis, úgy ez egy remek 
alkalom, hogy Felsőörssel közösen oldja meg a csapadékvíz elvezetésének problémáját.  

Ferenczy Gáborné polgármester 
Nekünk a legnagyobb csapadékvíz problémát a Kishegyi úton lezúduló víz jelenti. Ebből óriási 
problémák voltak, az áradások magánterületeket érintettek. Milliós nagyságrendű biztosítási 
összegek lettek igényelve. Nekünk mérlegelni kell azt is, hogy külterületet vagy potenciálisan 
lakossági belterületet érint-e a felvázolt probléma.  

Csajka György képviselő 
Nem értem miért lenne jó Lovasnak, ha ebben a beruházásban részt vesz. Felsőörs 
szempontjából persze ez jó megoldás lenne. Amikor a Kishegyi út csapadék tervével 
megkerestük Felsőörsöt, önök nem vállaltak partnerséget ebben. Mi elkészíttettük illetve 
most készül a csapadékvíz elvezetési kiviteli tervünk nem kevés összegért. Ha eddig 
probléma volt, a testület minden esetben megoldást keresett, lehet, hogy ez csak egy 
mederszabályozás volt, de akkor is megoldást jelentett az adott problémára. A mi csapadék 
elvezetési problémánkat tehát megoldottuk. Most ennél sokkal égetőbb problémákat kell 
megoldanunk. Nem látom értelmét, hogy ebben a projektben anyagilag részt vállaljunk.  

Ferenczy Gáborné polgármester 
Sajnos az önkormányzatnak tényleg nincs elég anyagi forrása. Felsőörs csapadékvíz 
mennyisége nagyon aggasztó. Felsőörs felől rengeteg sár és egyéb hordalék jön Lovasra, ami 
elég sok problémát okoz nekünk és sokba kerül ennek a kezelése. 

Csajka György képviselő 
Amikor megkerestük Felsőörsöt nem voltak partnerek, magunkra maradtunk a 
problémánkkal. Akkor jó lett volna egy partnerség a két település között, talán a két 
település közösen adhatott volna be pályázatot is. 

Szabó Balázs polgármester 
Mi elmondtuk az ajánlatunkat, a döntést önökre bízzuk.  

Dr. Könczöl Gábor jegyző 
Tulajdonképpen arról van szó, hogy az Önkormányzat részéről elsődleges prioritású, hogy kb. 
10 éves időszak alatt a csapadékvíz szabályozás rendszerét korszerűsítsük. Most már sokkal 
koncentráltabb csapadékvíz mennyiség terheli Lovas települést, mint mondjuk 10 évvel 
ezelőtt. 

Ferenczy Gáborné polgármester 
Véleménye szerint mindehhez azért kellenek szakhatósági és egyéb hozzájárulások. Egy ilyen 
megvalósításhoz mindenképpen engedélyek kellenek.  
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Dr. Könczöl Gábor jegyző  
A meglévő árokrendszerünk már most úgy van kiépítve, hogy az eleve a Séd-patakot terheli. 
Nem kell új engedélyes árkokat nyitni és műszaki beavatkozásokat végezni. Mi karbantartást 
és fejlesztést vállalunk, amelyekhez megvannak az engedélyek. 

Tóth Gáborné körjegyző 
Úgy érzem itt két különböző dologról beszélünk. Egyrészt az egész településre kiterjedő 
csapadékvíz elvezetési rendszer kiépítéséről, másrészt arról, hogy a meglévő árkok 
javításával tisztításával, karbantartásával engedélyek beszerzése nélkül is ugyanazt a hatást 
lehet elérni. Vagyis a nagy mennyiségű csapadékvíz így is úgyis Lovasra zúdul. Véleménye 
szerint ez azért nem ilyen egyszerű kérdés.  

Dr. Könczöl Gábor jegyző 
Még egy gondolatot, hogy mi sem gondolkodunk pályázati lehetőség nélküli 
megvalósításban.  Egy ilyen gát megépítését vállalni egyedül mi sem tudjuk, mert nincs 
költségvetési lehetőség erre. Mi azt vizsgáljuk, hogy a meglévő pályázaton belül vagy esetleg 
más pályázatokon belül milyen együttműködésre van lehetőség. 

Pap Huba képviselő 
Ez az együttműködés rendben volna, ha tudnánk, milyen következményei lehetnek annak, 
hogy Felsőörsi csapadékvíz rá zúdul a falura. Ez nagyon nagy csapadék mennyiséget jelent. 

Dr. Könczöl Gábor jegyző 
Nem arról van szó, hogy Lovasra akarjuk zúdítani az esővizet, hanem nem tudjuk 
visszatartani azt. Egy dolgot tudomásul kell venni. Ha mi semmit nem teszünk, akkor is a Séd-
patakot terheli az esővíz, mert ez a természetes útja a víznek.  

Ferenczy Gáborné polgármester 
Nekünk is érdekünk, hogy ne zúduljon ránk az esővíz, de sajnos kevés pénzből kell 
gazdálkodnunk. Ehhez most nem rendelkezünk kerettel. 

Dr. Könczöl Gábor jegyző 
A javaslatunk, hogy adjunk be közösen csapadékelvezetési projektet. Lehet, hogy mi már 
előrébb járunk tervezés, tervdokumentáció szintjén, de mi be tudjuk várni a lovasi 
önkormányzatot. Bennünk őszinte a szándék az együttműködésre. 

Csajka György képviselő 
Mi sem vagyunk hátrébb a csapadékelvezetési projektünkben, mert jövő hónapban már 
szállítják a kiviteli terveket. 

Szabó Balázs polgármester 
Elmondja, hogy amikor beadtuk a pályázatot és elkészültek a tervek, nem tudtunk Lovas 
problémájáról. A befogadói nyilatkozatból szembesültünk azzal, hogy ezt a problémát 
valahogy kezelni kellene. Sajnos akkor már nem is lett volna idő és mód arra, hogy 
konzultáljunk önökkel és közösen adjunk be pályázatot. Szerintem vitassák meg kérdést és 
döntésükről tájékoztassák Felsőörs Község Önkormányzatát.  

Tóth Gáborné körjegyző 
Felsőörs Község Önkormányzata a hozzánk küldött megkeresésében tett egy javaslatot, 
amely a költségek 50-50 %-os megosztására vonatkozik. Úgy gondolja, hogy ettől a 
javaslattól el lehet térni, ez valószínűleg nem okozna gondot, vagy jelenthet további 
tárgyalási alapot. 
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Dr. Könczöl Gábor jegyző 
Egy tárgyalás mindig erről szól. Nyitottak vagyunk a tárgyalásra.  

Csajka György képviselő 
Az lenne a jó, ha karbantartás és fejlesztés terén Felsőörs eljutna addig, amíg Lovas a 
Kishegyi projektben. 

Kéri Katalin társulási főépítész 20 órakor megérkezett.  

Tóth Gáborné körjegyző 
Tudomása szerint Felsőörs már eljutott erre a szintre, hisz kész csapadékvíz elvezetési 
tervekkel rendelkezik, amelynek megvalósítására pályázatot is benyújtottak már. . 

Szabó Balázs polgármester 
Ahhoz, hogy egy új pályázatot nyújtsunk be közösen, vagy a meglévő pályázatunkba vonjuk 
be ezt a vízvisszatartó gátat, ahhoz tervdokumentációra van szükség. Erre a gátra nem 
készültek még tervek. 

Csajka György képviselő 
A kérdés az, hogy lehetne-e, illetve hogyan lehetne térségi pályázatként kezelni ezt a 
problémát.  

Ferenczy Gáborné polgármester 
Most már beadta Felsőörs a pályázatot ez még egy hiánypótlás, ha jók az információink. 
Véleménye szerint ez a hajó már elment. 

Dr. Könczöl Gábor jegyző 
Ez nem hiánypótlás. Felsőörs vállalta azokat a felújítási munkákat, amelyek a lovasi Séd 
patakot alkalmassá teszik a csapadékvíz befogadására. A pályázatot pedig akkor tudjuk 
érvényesíteni, ha megépítjük a gátat. A kiindulópont, hogy van egy tervdokumentáció, ehhez 
kell egy visszatartó gátat létesíteni.  

Tóth Gáborné körjegyző 
A gond az, hogy ha Felsőörs vállalja és meg is valósítja meglévő árkok tisztítását és 
karbantartását, akkor engedéllyel vagy a nélkül Lovasra zúdul a nagy mennyiségű esővíz. 

Dr. Könczöl Gábor jegyző 
Nem akarjuk, hogy idezúduljon, de ez a természetes útja. 

Szabó Balázs polgármester  
Akkor hagyjuk nyitva ezt a kérdést. Bármikor a rendelkezésükre állok, ha szeretnének 
tárgyalni. 

Szabó Balázs polgármester és dr. Könczöl Gábor jegyző megköszönve a lehetőséget 
elhagyják az üléstermet. 

Kéri Katalin társulási főépítész 
Ha Lovas területén lesz a gát, nekünk kell engedélyeztetni, minket terhel anyagilag az 
engedélyeztetés összes költsége. 

Tóth Gáborné körjegyző 
Ennek a gátnak még egyáltalán nincs meg a pontos helye, de valószínűleg Felsőörsi területen 
lenne. Azt azért látnia kell a képviselőknek, hogy ennek a záportározónak illetve gátnak 
megépítése Lovas község érdeke is. Talán fontolóra kellene venni az együttműködést akár 
kisebb 10-20 %-os jelképes költségvállalás mellett. Lehet, hogy egy ilyen más arányokkal 
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történő egyezségbe is belemenne a Felsőörsi Önkormányzat. Így legalább beleszólási 
lehetőséget kapna Lovas ebbe a projektbe. 

Csajka György képviselő 
Nem az együttműködés ellen van kifogása. Azt nem szeretné, ha a Felsőörsiek problémáját 
most mi oldjuk meg. Erre most nincs pénzünk, hisz más terveink vannak. Működjünk együtt 
ebben a projektben, de most a tervezésben ne vállaljunk költséget. Ne zárjuk ki azonban a 
kivitelezés költségeiben történő részvételt. Mindezek mellett keresni kellene a pályázati 
lehetőséget. 

Ferenczy Gáborné polgármester 
Egyetért azzal, hogy ne utasítsuk el a felkínált lehetőséget anélkül, hogy a jövőben 
lehetőséget biztosítanánk magunknak az együttműködésre. Javaslata az, hogy döntsünk 
arról, hogy hajlandóak vagyunk az együttműködésre a tervezés és a megvalósítás során azzal, 
hogy a tervezés költségeihez - mivel a mi csapadékvíz elvezetési tervünk is sokba kerül - nem 
tudunk hozzájárulni. A tervezésben részt veszünk anyagi hozzájárulás nélkül, a projektben 
csak pályázati lehetőség függvényében veszünk részt. 

A polgármester megkérdezi, hogy további kérdése, hozzászólása van-e valakinek? 

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint 
� Ki ért egyet azzal, hogy Képviselő-testületünk Felsőörs község csapadékvíz elvezetés 

projekt megvalósításával kapcsolatban kinyilvánítja együttműködési szándékát azzal, 
hogy a szükséges vízvisszatartó gát (záportározó) tervezési költségeihez anyagi 
fedezet hiányában nem tudunk hozzájárulni. A projekt kivitelezésében anyagi és 
pályázati lehetőség függvényében részt kíván venni Önkormányzatunk.  

 Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta a következő határozatot: 

52/2012. számú Önkormányzati határozat  
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete—szem előtt 
tartva Lovas község érdekeit - Felsőörs község csapadékvíz 
elvezetési projekt megvalósításával kapcsolatban kinyilvánítja 
Felsőörs Község Önkormányzatával történő együttműködési 
szándékát a következő feltételek mellett.  

a. Önkormányzatunk a két település között megépítendő 
vízvisszatartó gát (záportározó) tervezési költségeihez 
anyagi lehetőségeinek ismeretében nem tud 
hozzájárulni.  

b. Az önkormányzat mind a tervezés mind a kivitelezés 
költségeinek csökkentése érdekében benyújtandó 
pályázatban partnerséget vállal Felsőörs Község 
Önkormányzatával.  

c. A projekt engedélyeztetést követő kivitelezésében részt 
kíván venni anyagi lehetősége és pályázati támogatás 
függvényében. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
döntésről Felsőörs Község Önkormányzatát tájékoztassa, a 
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szükséges Együttműködési Megállapodás kidolgozásában Lovas 
Község érdekeit képviselve vegyen részt. Az Együttműködési 
Megállapodás tervezetet aláírást megelőzően terjessze a 
Képviselő-testület elé.  
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 
Határidő: folyamatos 

2. Millenniumi Park áram ellátása  

Ferenczy Gáborné polgármester elmondja, hogy a közelgő Falunapok kapcsán aktuálissá vált 
a rendezvény helyszínéül szolgáló Millenniumi Park áramellátásának végleges megoldása, 
melyről döntenie kellene a Testületnek. Ennek tárgyában árajánlatot kértünk. Tájékoztatja a 
képviselőket, hogy a Fülöp-Elektro Kft. árajánlata megérkezett. Fülöp Zoltán a cég vezetője a 
Falunapok helyszínén létesítendő villamos energia fogyasztásmérő hely kialakítására tett 
árajánlatot, 753.364,-Ft összegben. Javasolja, hogy a képviselők döntsenek az árajánlat 
elfogadásáról. 

Csajka György képviselő 
Nem értek egyet azzal, hogy megint ekkora kiadást csinálunk azért, hogy arra a két napra 
áramot biztosítsunk. 

Ferenczy Gáborné polgármester  
A képviselő úrnak van valamilyen javaslata, amellyel megoldhatnánk ezt a kérdést? 

Csajka György képviselő 
Talán generátorral megoldhatnánk ezt a két napot. Vajon ez mennyibe kerülne? 

Ferenczy Gáborné polgármester  
Körülbelül 800 ezer forint volt korábban egy napra. Tájékozódott az árajánlat beterjesztését 
megelőzően az egyéb pl. a generátoros megoldásról is. Ez a megoldás sem olcsóbb és 
bizonytalan is. Ez sem lenne olcsóbb megoldás. Ezt a kérdést azonban meg kell oldani. Nem 
csupán két napról van szó, hisz több rendezvény is van ezen a területen. Pl. a Pünkösdi és 
Szeptemberi díjugrató programok, amelyeken szintén kell a villany. Ő, mint a település 
polgármestere úgy vállalja a Lovasi Napok rendezvénysorozatot, hogy ott a rendezvényhez 
mérten megfelelő áramellátás és ennek vételezési helye legyen szabályszerűen kialakítva.  

Megkérdezi van-e valakinek további hozzászólása, egyéb javaslata.  

Hozzászólás, más javaslat nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint 
� Ki ért egyet azzal, hogy a Falunapok helyszínén létesítendő, villamos energia 

fogyasztásmérő hely kialakításával a Fülöp-Eletro Kft.-t bízzuk meg az ajánlatban 
megjelölt összegért? 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 szavazattal, 1 ellenszavazattal meghozta 
a következő határozatot: 

53/2012. számú Önkormányzati határozat 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Falunapok 
helyszínéül szolgáló Millenniumi Park területén létesítendő 
villamos energia fogyasztásmérő hely kialakításával a Fülöp-
Elektro Kft.-t (H-8200 Veszprém, Török Ignác u.20/d) bízza meg, 
az ajánlott 593.200,- Ft+ÁFA, összesen 753.364,- Ft összegért. 
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Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói 
szerződés aláírására. 
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 
Határidő: 2012. június 30. 

3. Alsóörs Község Településrendezési Terv módosítása 

Ferenczy Gáborné polgármester elmondja, hogy Alsóörs Község Településrendezési Terv 
módosítása Lovas Község Önkormányzatát annyiban érinti, hogy településeink közvetlenül 
határosak. Az Alsóörsi polgármester által megküldött előzetes véleményezési anyagot a 
meghívóval együtt minden képviselő részére megküldtük. Amennyiben úgy dönt a Testület, 
hogy az előzetes véleményezésre küldött anyaggal kapcsolatban nem emel kifogást akkor 
egyúttal arról is dönteni kellene, hogy a további véleményezési eljárásban részt kíván-e venni 
Lovas Község Önkormányzata. 

Kéri Katalin társulási főépítész: 
Javaslata az, hogy mindenképpen vegyen részt az Önkormányzat a további véleményezési 
eljárásban, annál is inkább mivel Alsóörs község Lovas keleti és déli oldalán már eléggé 
beépült eddig is és várhatóan ez a viszonylag sűrű beépítés tovább fog növekedni. 
Gondoljunk csak a Lovas Csárda keleti oldalán most épülő nagy családi házra. Az ilyen és 
hasonló óriási nem kívánatos Lovas határában tervezett építkezések talán elkerülhetőbbé 
válhatnának, amennyibe a további településrendezési eszközöket pl. Helyi Építési 
Szabályzatot véleményeznénk.  

A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kérdése, javaslata van-e a 
képviselőknek.  

Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést 
miszerint 

� Ki ért egyet azzal, hogy Alsóörs Településrendezési Terv módosításával kapcsolatos 
előzetes véleményezési anyaggal kapcsolatban kifogást ne emeljünk, és a további 
véleményezési eljárásban vegyünk részt? 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta a következő határozatot: 

54/2012. számú Önkormányzati határozat 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete Alsóörs község 
Településrendezési Terv módosítási eljárás során megküldött 
előzetes véleményezési anyaggal kapcsolatban kifogást nem 
emel.  
Az Önkormányzat a Településrendezési Terv módosításának 
további véleményezési eljárásában részt kíván venni. 
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 
Határidő: 2012. május 30. 

4. Paloznak Község Településrendezési Terv módosítása 

Ferenczy Gáborné polgármester elmondja, hogy Paloznak Község Településrendezési Terv 
módosításában, mint szomszédos település Önkormányzata vagyunk érintettek. A 
Paloznakról megküldött Településfejlesztési Koncepciót a meghívóval együtt szintén 
elektronikus levélként kézhez kapták a képviselők. Javasolja, hogy az előzőhöz hasonló 
döntést hozzon a Képviselő-testület ezzel kapcsolatban.  
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Kéri Katalin társulási főépítész  
Paloznak község Településrendezési Terv módosítás előzetes véleményezési anyaga már volt 
a lovasi Képviselő-testület előtt. A jelenlegi szakaszban a Balatoni Főépítész kérésére az 
elkészült Településfejlesztési Koncepciót küldtük meg. Elmondja, hogy Paloznak Község 
Településfejlesztési koncepciójában sok más mellett szerepel egy kerékpárút. A helyi 
egyeztetések korán körvonalazódott, hogy szükség lenne egy „megállító pontra”, amely 
megállítja a kerékpárosokat, hogy bejöjjenek Paloznakra. Ehhez a projekthez Lovas község is 
kapcsolódhatna. A lovasi Képviselő-testület eddigi álláspontja, hogy részt kívánunk venni az 
egyeztetési eljárásban. A kérdés, hogy ezt továbbra is fenntartjuk-e.  

Polgármester megkérdezi kérdése, hozzászólása van-e a képviselőknek. Nem volt egyéb 
hozzászólás, így szavazásra teszi fel a kérdést miszerint 

� Ki ért egyet azzal, hogy Paloznak Község Településrendezési Terv módosításában 
fenntartjuk tárgyalási szándékunkat? 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta az alábbi határozatot: 

55/2012. számú Önkormányzati határozat 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete Paloznak 
község Településrendezési Terv módosítási eljárás során 
megküldött Településfejlesztési Koncepcióval kapcsolatban 
kifogást nem emel.  
Az Önkormányzat a Településrendezési Terv módosításának 
véleményezési eljárásában továbbra is részt kíván venni. 
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 
Határidő: 2012. május 30. 

5. Árajánlat Fő utcai csapadékvíz elvezetés bonyolítói és műszaki ellenőrzési munkáira 

Ferenczy Gáborné polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy Ádám László műszaki 
ellenőr az ülést megelőzően nem nyújtotta be ajánlatát a Fő utcai csapadékvíz elvezetés 
bonyolítói és műszaki ellenőrzési munkáira. Javasolja, hogy a Képviselő-testület egy későbbi 
időpontban tárgyalja ezt, az ajánlat beérkezéséig napoljuk el a kérdést. 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatával egyetért, és a 
Fő utcai csapadékvíz elvezetés bonyolítói és műszaki ellenőrzési munkáinak kérdését 
elnapolja. 

6. Nyári építésztábor költségeinek megállapítása 

A polgármester elmondja, hogy sajnos a nyári építésztábor kérdését sem tudjuk tárgyalni, a 
kérdésben érdemi döntést nem tudnánk hozni, mivel nem tudunk létszámot. Javasolja, hogy 
a Képviselő-testület a nyári építésztábor kérdését napolja el. 

Kéri Katalin társulási főépítész 
Elmondja, hogy harmadik alkalommal szeretné megszervezni a Főépítészi Társulásban részt 
vevő településeken a már hagyományos nyári építésztábort. A résztvevő építész hallgatókkal 
folytatnák a már megkezdett helyi értékvédelemmel kapcsolatos munkát. A tábor 
szervezésével kapcsolatban felvette már a kapcsolatot az oktatási intézménnyel. Sajnos 
többszöri próbálkozása ellenére nem sikerült pontosítani a táborozásban részt vevők 
létszámát. Remélhetőleg rövidesen visszajelzést kap ezzel kapcsolatban. 
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Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester tájékoztatását tudomásul 
vette, a nyári építésztábor költségeinek megállapítására vonatkozó kérdést elnapolja.  

NAPIREND U T Á N  

Kéri Katalin társulási főépítész 
Elmondja, hogy szeretné a következő testületi ülés elé terjeszteni a helyi védelemről szóló 
rendelet tervezetet. amennyiben sikerül meglelő időben kidolgozni azt. Tájékoztatja a 
Testületet arról is, hogy a Társulási Tervtanácsról szóló rendeletet Paloznak községben már 
elfogadta a Képviselő-testület. Ezzel kapcsolatban a Veszprém Megyei Kormányhivatal eddig 
észrevételt nem tett tudomása szerint. Amennyiben ez a rendelet megfelel, a jogszabályi 
feltételeknek akkor javasolja, hogy a többi társulási településen is hozzanak hasonló 
rendeletet.  

A Képviselő-testület a társulási főépítész tájékoztatását tudomásul vette.  
 

Egyéb bejelentés nem volt, a polgármester a nyílt ülést 20 óra 45 perckor bezárta. 
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Ferenczy Gáborné                                                                                            Tóth Gáborné 
   polgármester         körjegyzı 


