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LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
LOVAS 

Szám: 2/6-8/2013.Ált. 

JEGYZŐKÖNYV 

KÉSZÜLT:  Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. 
május 13-án, 17 órakor megtartott rendkívüli nyílt 
üléséről.  

ÜLÉS HELYE:  Lovas, Faluház (8228. Lovas Fő u. 8.) tárgyalóterem 

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

TANÁCSKOZÁSI JOGGAL  
MEGHÍVOTT:  Báró Béla jegyző megbízásából Tóth Gáborné aljegyző 
 Ádám László műszaki ellenőr 

Kéri Katalin települési főépítész  

LAKOSSÁG KÖRÉBŐL:           Nem jelent meg senki 

NAPIREND E L Ő T T :  

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

A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. Javasolja, hogy a Testület első 
napirendként tárgyalja az előző május 2-án, megtartott ülésen elnapolt Közösségi színtér 
pótmunka igényét, ezt követően második napirendként vegyes ügyeket. 

Megkérdezi, hogy van-e valakinek további napirendi javaslata? 

További napirendi javaslat nem volt, a Képviselő-testület5 szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta a következő határozatot: 

    51/2013.(V.13.) számú Önkormányzati határozat: 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli 
ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 

1. Közösségi Színtér pótmunkái. 
2. Vegyes ügyek 

NAPIREND T Á R G Y A L Á S A :  

1. napirend: Közösségi Színtér pótmunkái. 
(Pótmunkákra benyújtott kivitelezői ajánlat a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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Ferenczy Gáborné polgármester elmondja, hogy a május 2-án megtartott nyílt ülésen vegyes 
ügyek keretében 5. pontként tárgyalt az Önkormányzat a közösségi színtér építésénél 
szükséges pótmunkákról. Akkor némi vita támadt ezzel kapcsolatban, aminek vége az lett, 
hogy a Képviselő-testület elnapolta a témát azzal, hogy a kivitelező, a műszaki ellenőr és a 
települési főépítész – aki a pályázathoz a tervet készítette és közreműködött ebben – 
egyeztessen a pótmunkákkal kapcsolatosan. Ezt követően tér vissza erre a kérdésre a 
Testület. Tudomása szerint az egyeztetés megtörtént. Átadja a szót a műszaki ellenőrzést 
végző Ádám Lászlónak.  

Ádám László műszaki ellenőr: 
Köszönti a Képviselő-testületet. Tájékoztatást ad arról, hogy a pótmunkákkal kapcsolatban 
megtörtént a szükséges egyeztetés a tervező, a kivitelező és a műszaki ellenőr között. A 
pótmunkák előzményéről elmondja, hogy a pályázat benyújtásánál az MVH Építési Norma 
Gyűjteménye – amit az EMVA pályázatoknál kötelezően használni kell – alapján elkészült 
ennek az építménynek a költségvetése. Ennek megfelelően lett bekérve a kivitelezői 
árajánlat. A kivitelezés megkezdésénél hamar kiderült, hogy az elkészült terv és a 
költségvetés nem igazán van összhangban, ami majd az MVH felé történő elszámolásnál 
problémát fog okozni. Emiatt a támogatóval történt egyeztetést követően olyan döntés 
született, hogy kérjük a költségvetésen belüli különböző munkanemek közötti módosítást a 
ténylegesen megvalósuló munkáknak megfelelően annak érdekében, hogy megfelelően el 
tudjunk számolni a különböző munkák mennyiségével és összegével. Erre az engedélyt a 
támogató MVH meg is adta az Önkormányzat részére. Áttérve a pótmunkák 
szükségességének indokolására elmondja, hogy az eredeti költségvetésben valóban szerepelt 
a mostani pótmunka igény szerinti deszkázás 9 m2 mennyiségben. Ez azt jelentette, hogy a 
tetőzet alatt csak fóliázás lett volna és itt nem került volna bedeszkázásra a tetőzet a cserép 
alatt. Az eredeti költségvetésben megjelölt mennyiség csak a tetőzetből lelógó részek 
bedeszkázására lett volna elég. Ez a megvalósítás egyrészt nem lett volna szép, másrészt a 
szél könnyen belekapott volna a cserépfedésbe, ezért többek között a módosításnál úgy 
döntöttünk, hogy a tetőzet alatt teljes deszkaborítás legyen. A tetőzet egy oromdeszkával 
történő lezárására azonban már nem elég a pályázatban megjelölt összeg. Ezen túl, hogy ne 
nézzen, ki egy kicsit befejezetlennek kellene még a tető szegélyezéséhez egy alulemezzel 
történő burkolás, ami lezárná az egészet. Ez utóbbit azonban már lehet mérlegelni, ez akár el 
is hagyható. Ezek képezik a kivitelezői ajánlat 1. és 2. tételét. A 3. és 4. tétel egy díszítőrács 
készítésének költségeit tartalmazza, amit a lemezborítással együtt elsősorban esztétikai 
szempontok miatt érdemes megfontolni. Ez az építmény, így ahogyan megépült elég 
magasnak látszik, főként az utca felőli homlokzata. Ennek korrigálására született ez a 
díszítőrács, ami optikailag egy kicsit javítana az építményen. Elmondja még azt, hogy 
amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy egyik vagy másik, vagy akár mindkét 
munkát elhagyja, és nem áldoz erre több pénzt, ez a közösségi színtér ezek nélkül a jelenlegi 
állapotában is betölti az eredeti funkcióját és használható. A felsorolt és javasolt pótmunkák 
csak javíthatnak rajta, de ismételten kihangsúlyozza, hogy ezek elhagyásával is megfelel 
eredeti funkciójának.  

Csajka György képviselő 
Az ülést megelőzően megnézte az építményt. Véleménye szerint ezen már nem segít semmi. 
Ez úgy, ahogy van rossz, a tervezésétől a kivitelezéséig. A tervezése, úgy ahogyan van, el van 
szúrva, a kivitelezése is csapnivaló. Nem tudja, hogy ki végezte az ácsmunkát, de egy 
normális csapolást nem látott az építményen. Annál inkább jó nagy szegeket. A 
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tartóoszlopok már most hosszanti irányban meg vannak repedve, és a repedések ki vannak 
kenve sziloplaszttal. Véleménye szerint erre már költhetünk bármennyit, csinálhatunk vele 
bármit akkor is egy nagyon eltolt építmény marad. Ezt már nem lehet jobbítani. Az 
elhelyezése, tájolása miatt huzat is lesz, ami a normális használatát nem teszi majd lehetővé. 

Hull Zita alpolgármester 
Ő ezt nem látja így. Véleménye szerint arra a célra, amire eredetileg szántuk, megfelel. 
Nagyon sokan, többek között Ő is. örül neki. Természetesen lehet javítani, szépíteni és ezt 
meg is kellene tennünk.  

Pap Huba képviselő 
Véleménye szerint ezekkel a javasolt munkákkal valóban jobb lenne, de ez most sem olyan 
vészes. Be kell lakni, kicsit ki kell csinosítani. A szél ellen pedig van megoldás, amit majd a 
későbbiek során meg tudunk tenni. Akár valamiféle lehúzható és szükség esetén feltekerhető 
ponyvával. Van erre megoldás, amit majd megkeresünk.  

Ádám László műszaki ellenőr 
Az oszlopokon látható repedésekkel kapcsolatban elmondja, hogy ezek nem jelentenek 
problémát. Mivel a fa él és folyamatosan mozog ezért repedések keletkeznek rajta. Ez 
azonban nem jelent statikai problémát. A szél elleni védekezésre valóban lehet majd 
megoldást keresni. A Felsőörsi önkormányzat jó megoldást talált a szintén nyitott közösségi 
színterére, amit esetleg meg lehet nézni a Civilház udvarán.  

Takács Ferenc képviselő 
Véleménye szerint vállaljuk be a javasolt pótmunkákat, hisz ezekkel csak jobb lehet. 
Másrészt nem egy nagy összeget jelent. 

Ferenczy Gáborné polgármester 
Úgy véli, hogy ezekkel a munkákkal lenne teljes ez a közösségi színtér, ezért be kellene 
fejezni. Ezek a munkák nem jelentenek elviselhetetlen terhet az Önkormányzat számára, 
ezért javaslata az, hogy minimális ráfordítással fejezzük be ezt a beruházást.  Megkérdezi, 
hogy van-e valakinek további hozzászólása? 

További hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint 
� Ki ért egyet azzal, hogy a Közösségi Színtér javasolt 312300 forint összegű 

pótmunkáinak elvégzésével megbízzuk a kivitelezőt? 

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

    52/2013.(V.13.) számú Önkormányzati határozat: 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Lovas Fő utca 
8. (28/1 hrsz.) alatti ingatlanon folyamatban lévő Közösségi 
színtér építése beruházás szerződés szerinti kivitelezési 
összegén felül 312300, azaz Háromszáztizenkettőezer 
Háromszáz forint összegben a benyújtott Árajánlat 1.), 2.) és 4.) 
pontjában foglaltakra pótmunka elvégzését engedélyezi 2013. 
évi költségvetése terhére.   

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
pótmunkára vonatkozó kivitelezői szerződés aláírására.  
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 
Határidő: 2013. május 31. 
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2. napirend: Vegyes ügyek 

1. Fő utcai Malom épület építési ügye. 

Kéri Katalin települési főépítész tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy kerítés építés 
ügyében helyszíni szemlét tartott a Lovas Fő u. 27. szám alatti volt Malom épület ingatlanán. 
A területen egy új épület kiásott alapját találta. A kiásott alap teljesen a szomszédos telek 
határán van, és egy nagy épület építését feltételezi. Kérdésére válaszolva elmondta a 
tulajdonos jelen lévő megbízottja, hogy a meglévő Malom épület felújítása mellett egy új 
panzió épülettel történő bővítésre kaptak engedélyt a Kulturális Örökségvédelmi Hivataltól. 
Ez a tervdokumentáció nem volt véleményezésre a főépítész előtt, így véleményezni sem 
volt lehetőség. A helyszínen egy tervdokumentációt – ami ugyan némileg hiányos – 
rendelkezésre bocsátottak. Ebből arra lehet következtetni, hogy a kiadott építési engedély 
nem mindenben felel meg a vonatkozó jogszabályoknak. Véleménye szerint, ha az épület ott 
ekkora tömegben megépül, akkor jelentősen rontani fogja a település képét. Ezt az 
engedélyt 2012. május 31-én adták ki, jogerőssé válásáról nincs, tudomásunk mivel az 
Önkormányzat kap a határozatról egyetlen példányt tájékoztatás céljából. Erről illetve a 
lehetséges lépésekről az aljegyző asszonnyal egyeztettünk. Arra jutottunk, hogy mivel egy év 
nem telt el a határozat kiadásától, lehetőség van az engedély ügyészségi felülvizsgálatára. 
Javaslata az, hogy az Önkormányzat éljen ezzel a lehetőséggel, kérje az építési engedély 
felülvizsgálatát az Ügyészségtől. 

A polgármester megkérdezi, hogy az elmondottakhoz van-e valakinek kérdése, vagy más 
javaslata? 

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

� Ki ért egyet azzal, hogy a Képviselő-testület a Lovas Fő u. 27. szám (51/2 hrsz.) alatti 
ingatlanra felújítás és bővítés céljára kiadott építési engedély ügyészségi 
felülvizsgálatát kérje? 

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

53/2013. (V.13.) számú Önkormányzati határozat:  
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kéri Katalin 
települési főépítész javaslatára a Győr- Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája által a Lovas 
Fő utca 27. szám (51/2 hrsz.) alatti műemléki védettség alatt 
álló ingatlanra – védett egykori malomépület felújítására, 
bővítésére kiadott építési engedély törvényességi 
felülvizsgálatát kezdeményezi a Veszprém Megyei 
Főügyészségnél.  

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
határozatban foglalt törvényességi felülvizsgálat 
kezdeményezésével kapcsolatban hivatalosan járjon el.  
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 
Határidő: 2013. május 25. 

2. Csapadékvíz elvezetés re ajánlatok bekérése. 
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Csajka György képviselő elmondja, hogy tudomása szerint megérkezett a csapadékvíz 
elvezetés vízjogi létesítési engedélye. Javaslata illetve kérése az, hogy a Fő utcai szakaszra 
mielőbb kérjünk be legalább három kivitelezői ajánlatot.  

Ferenczy Gáborné polgármester 
Bízzuk meg az Ádám Lacit az Ajánlati felhívás elkészítésével, és az ajánlatok beszerzésével. 
Javasolja, hogy a VEMÉVSZER Kft-től is kérjünk be ajánlatot több más mellett.  

Csajka György képviselő 
Javasolja a VÍZCSAT 2000 Kft. megkeresését is.  

Ádám László műszaki ellenőr 
Javasolja, hogy kérjünk még ajánlatot a Folyondár Kft-től, a PUNK VÍZ Kft-től és a helyi Bér-
Gép-Szer Kft-től is. Így biztosan lesz három ajánlat, amelyek közül kiválaszthatja a legjobbat. 

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

Hozzászólás, további javaslat nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést 
miszerint 

� Ki ért egyet azzal, hogy a csapadékvíz elvezetés Fő utcai szakaszának megvalósítására 
kivitelezői ajánlatokat kérjen be az Önkormányzat? 

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

53/2013. (V.13.) számú Önkormányzati határozat:  
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a csapadékvíz 
elvezetés Fő utcai zárt csapadékvíz elvezetési szakaszára 
kivitelezői ajánlatokat kér be. 
Az Ajánlati Felhívást az 
- Vemévszer Kft, 
- Vízcsat 2000 Kft, 
- Folyondár Kft, 
- Punk Víz Kft és  
- Bér-Gép-Szer Kft. részére küldi meg az Önkormányzat 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az ajánlatok 
beszerzésével kapcsolatos szükséges intézkedések 
megtételével.  
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 
Határidő: 2013. június 15. 

3. Hősök Napja megemlékezés. 

Ferenczy Gáborné polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy ebben az 
esztendőben a Hősök Napja megemlékezést május 26-án vasárnap tartanák a településen. 
Ünnepi szónoknak Rásky Miklós református lelkészt kérné fel, amennyiben nincs ellenvetése 
a Testületnek. 

A Képviselő-testület egyetért a felkéréssel. 

NAPIREND U T Á N : 
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Csajka György képviselő 
Napirend utáni bejelentésében elmondja, hogy a Nagy Gyula Művészeti Alapítványtól kapott 
információ valódiságáról szeretne meggyőződni, illetve erről tájékozódni. Nagy Mária 
Galériaigazgató elmondta neki, hogy Szendi Péter rendezvényszervező szólt, hogy a 
kiállításokat Ő már nem szervezheti, ezért azokat szervezze meg az Alapítvány. Az 
Alapítványnak ez ellen nem is lenne ellenvetése, de megkérdezték, hogy pénzt is kaphatnak-
e ehhez? Elmondásuk szerint Szendi Péter válasza az bolt, hogy kapnak elég támogatást az 
Önkormányzattól. Úgy béli, hogy ilyen és ehhez hasonló, megnyilvánulások 
megengedhetetlenek egy alkalmazott részéről ezért kéri ennek az ügynek a tisztázását. 
Kérése az, hogy ezen túl a rendezvényszervező minden testületi ülésen legyen jelen.  

Ferenczy Gáborné polgármester 
Elmondja, hogy időnként Ő is, az alpolgármester asszony is tapasztal hasonló 
megnyilvánulást és néha túlkapást is. El fog beszélgetni a rendezvény szervezővel, ennek 
keretében tisztázza ezt a kérdést is.  

További napirend utáni bejelentés nem volt, a polgármester 18 óra 30 perckor a rendkívüli 
nyílt ülést bezárta. 

 

Kmf. 

 

Ferenczy Gáborné                    Báró Béla 
   Polgármester         Jegyző 

                Megbízásából 

 

                   Tóth Gáborné 

          Aljegyző 


