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LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
LOVAS 

Szám: 2/6-7/2013.Ált. 

JEGYZŐKÖNYV 

KÉSZÜLT:  Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. 
május 2-án, 18 órakor megtartott 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 

Bauernhuber Eszter pénzügyi előadó a 2-4. napirendi 
pontok tárgyalásánál.  
Kéri Katalin települési főépítész a 7-10. napirendek 
tárgyalásánál. 

LAKOSSÁG KÖRÉBŐL:           Nem jelent meg senki 

NAPIREND E L Ő T T :  

Ferenczy Gáborné polgármester köszönti az 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. 

Javasolja, hogy a meghívóban megjelölt napirend sorrendjén változtasson a Testület. Mivel a 
9. napirendként jelölt ügy kérelmezője kérte az ülésre történő meghívását, Ő maga és 
tervezője jelen van az ülésen, javaslata az, hogy ezt az ügyet első napirendként tárgyalja a 
Testület. Ezt követően a javasolt napirendek sorrendjében javasolja a tárgyalást. Az 
ismertetett módosítással tesz javaslatot az ülés napirendjére. Megkérdezi, hogy ezen kívül 
kinek van egyéb napirendi javaslata? 

Egyéb napirendi javaslat nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint  
� Ki ért egyet az ülés módosított napirendjével? 

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

    33/2013.(V.2.) számú Önkormányzati határozat: 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés 
napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
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NAPIREND: 

1. Fülöp-Elektro Kft. kérelme Lovas 018/6 hrsz-on létesült 
dísztó víz visszapótlása ügyében  

2. 2012. évi költségvetési előirányzat módosítás  
3. Az Önkormányzat 2012. évi zárszámadása  
4. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója  
5. Falugondnoki Szolgálat Szakmai Programjának 

jóváhagyása  
6. Az Önkormányzat közép- és hosszú távú 

vagyongazdálkodási terve  
7. Alsóörs község Településrendezési Tervének módosítása  
8. Felsőörs község Településrendezési Tervének 

módosítása  
9. Paloznak község Településrendezési Tervének 

módosítása  
10. Lovas község Településrendezési Tervének javítása, 

módosítása  
11. Vegyes ügyek 

NAPIREND T Á R G Y A L Á S A : 

1. napirend: Fülöp-Elektro Kft. kérelme Lovas 018/6 hrsz-on létesült dísztó víz 
visszapótlása ügyében. 

Ferenczy Gáborné polgármester elmondja, hogy ezt megelőzően rendkívüli ülésen döntést 
hozott ebben az ügyben a Képviselő-testület. A mai ülésre egy módosított tervet nyújtott be 
kérelmező és tervezője, akik írásban kérték azt is, hogy kapjanak meghívást az ülésre, 
amelyen a kérelmet tárgyalja a Testület. Az Önkormányzathoz benyújtott anyagot a 
meghívóval együtt elektronikus úton megküldtük a képviselők részére. Átadja a szót a 
tervező Víz-Környezet Kft. képviselőjének. 

Horváth Ferenc ügyvezető a tervező Víz-Környezet Kft. képviseletében: 
Köszönti a Képviselő-testületet. Ismerteti az ügy előzményeit. Elmondj, hogy megbízója a 
Fülöp-Elektro Kft. által Lovas külterületén kialakított dísztó víz visszapótlására készítettek egy 
tervet, melyet a Képviselő-testület ezt megelőző ülésén különböző, elsősorban műszaki okok 
miatt elutasított. Az erről szóló döntést a tervező és megbízója is megkapta. Mivel az 
Önkormányzaton kívül más szerv – a Séd patak kezelője a Balaton-felvidéki Vízitársulat - is 
kifogást emelt az előző tervvel szemben, ezért a rendszer a megrendelő kérésére 
áttervezésre került. Az előző tervhez viszonyítva egy csökkentett tartalom mellett 
valósítanák meg a tó vízpótlását. Ismerteti a vízkivételt és a visszapótlást biztosító rendszer 
műszaki paramétereit. Elmondja, hogy nagyon fontos azt látni, hogy a Séd patakból kivett víz 
ebben a rendszerben nem tűnik el, hiszen a kivétel helyétől délre negyven méteren belül 
ugyanazt a víz mennyiséget vissza is eresztik a patakba. A kivett vízmennyiség csak átfolyik a 
tó vizén keresztül. 

Fülöp Zoltán a Fülöp-Elektro Kft. képviseletében: 
Köszönti a Képviselő-testületet. Elmondja, hogy az előző tervhez képest jóval 
mérsékeltebbek lettek a paraméterek. Nagyon fontos az, hogy a Séd patak vizét semmiféle 
módon nem akarják felhasználni, eltüntetni, hisz a kiemelt víz csak átfolyik a tavon és 
ugyanolyan mennyiségben kicsit lejjebb vissza is kerül a patakba. Ennek sem a természetre, 
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sem a környezetre semmiféle káros hatása nem lenne. Elképzelése szerint a tó körül egy 
ligetes pihenőpark lenne, amelyet elsősorban saját célra szeretnének használni, de szívesen 
látná ott a település lakóit is.  

Takács Ferenc képviselő 
Előzőleg is a meder kiépítése, kikövezése volt a legfőbb és elsődleges kifogás, ami most sem 
változott. Több tó volt már és van Lovason, de sehol nincs kibetonozva a patak medre. Ezt 
nem is szeretnénk. Az Önkormányzatnak sem engednek meg ilyen és hasonló beavatkozást. 

Horváth Ferenc ügyvezető a tervező Víz-Környezet Kft. képviseletében: 
A meder burkolása a vízkivételnél műszaki követelmény, ez elengedhetetlen. Ez a fajta 
burkolás azonban nem tesz kárt a patakba illetve annak környezetében. Ezt sajnos nem lehet 
elhagyni abban az esetben, ha mégis, megépülhetne a tervezett műtárgy. 

Pap Huba képviselő: 
Ő semmiképpen nem javasolja a Képviselő-testületnek a vízkivétel támogatását. Semmilyen 
módon semmilyen műszaki megoldással. Számára az egész eljárás elég furcsa. Először 
megépül engedély nélkül a tő, utána jönnek rá, hogy abba víz is kellene. Eddig senkinek nem 
engedtük meg azt, hogy a patakból történő vízkivétel céljából bármilyen műtárgyat 
helyezzen el vagy építsen meg, Ő most sem támogatja ezt, és nem javasolja a Képviselő-
testületnek sem. 

Csajka György képviselő: 
Kérdése a kérelmezőhöz és a tervezőhöz az, hogy mi változott az előző testületi ülésen 
történtek óta? 

Horváth Ferenc ügyvezető a tervező Víz-Környezet Kft. képviseletében: 
A kérdésre válaszolva elmondja, hogy mint ahogyan a műszaki paraméterek ismertetéséből 
már ki is derült, a műszaki megoldás változott. Kevesebb vizet vennének ki a patakból, egy 
műszakilag csökkentett tartalommal megépítendő műtárgy segítségével. 

Csajka György képviselő: 
A módosított műszaki elírásban arcátlanul azt írják, hogy a megbízó, a kezelő és az 
Önkormányzat egyetértése mellett készült el a módosított terv.  Mutassa meg valaki azt a 
határozatot, amelyben valamelyik megoldást is támogatná az Önkormányzat. Tudomása 
szerint ilyen nincs. Ő ezt a műszaki megoldást nem támogatja semmilyen formában, és 
semmilyen más megoldást sem. Az Önkormányzat most rendkívül nehéz helyzetbe került, és 
Önök hozták ebbe a nehéz helyzetbe, amit felháborítónak tart. Önök fordítva ültek fel a lóra. 
Először megvalósították a tavat, utána akarnak az Önkormányzatból kikényszeríteni egy 
döntést. Véleménye szerint akkor kellett volna az Önkormányzat véleményét kérni mielőtt 
megvalósították. Ezt az egész eljárást felháborítónak tartja. Nem javasolja a Testületnek azt, 
hogy támogasson ezzel kapcsolatban bármiféle megoldást. 

Horváth Ferenc ügyvezető a tervező Víz-Környezet Kft. képviseletében: 
Ismét elmondja, hogy a patak kezelőjének kérésére tervezték át erre a minimál tervre. Sem a 
pataktól, sem a falutól nem vesznek el vizet. Előzőleg a polgármester asszonynak említette 
azt, hogy a megrendelő és a kezelő kérésére át fogják tervezni. 

Ferenczy Gáborné polgármester: 
Még mielőtt bármiféle félreértés történne, elmondja, hogy Ő nem adott semmiféle 
hozzájárulást semmilyen megoldáshoz. A tervező valóban említette az áttervezést akkor, 
amikor egy más ügy kapcsán a hivatalban járt, de csupán ennyi történt. Vele nem egyeztetett 
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senki, sem a kezelő sem a tervező. A Képviselő-testület előző döntése alapján nyilván nem is 
alkotott volna véleményt ebben az ügyben.  

Fülöp Zoltán a Fülöp-Elektro Kft. képviseletében: 
A „fordítva ülünk a lovon” című fejezethez annyit, hogy Ő szerette volna engedélyeztetni a 
tavat, ezért egy másik tervezővel elkészíttette annak terveit. Arról nem Ő tehet, hogy sem a 
balatonfüredi építési hatóság, sem a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
és Vízügyi Felügyelőség nem találta magát illetékesnek az ügyben. Mindketten azt mondták, 
hogy ne az Ő hatáskörük, amit végül a budapesti törvényszék döntött el. Valójában nem volt, 
aki engedélyezzen, Ő szeretett volna engedélyeztetni.  

Hull Zita alpolgármester: 
Ő abban látja a legnagyobb bajt, hogy nem előtte jöttek ide. Így utólag már nem lehet jó 
döntést hozni, illetve az Önkormányzat valójában kényszerhelyzetbe került. 

Ferenczy Gáborné polgármester megkérdezi, hogy további hozzászólása van-e valakinek? 

További hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, miszerint 
� Ki ért egyet azzal, hogy a Képviselő-testület az ügyben 2013. március 26-i rendkívüli 

ülésén meghozott 30/2013.(III.26.) számú Önkormányzati határozatát ne változtassa 
meg? 

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

34/2013.(V.2.) számú Önkormányzati határozat: 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Lovas 
Külterületi 018/6 hrsz. alatti ingatlanon létesített látványtó 
vízpótlásának ügyében a 2013. március 26-i rendkívüli ülésén 
meghozott 30/2013.(III.26.) számú Önkormányzati határozatát 
nem változtatja meg, azt változatlanul hatályban tartja. 

A Képviselő-testület megbízza az aljegyzőt, hogy a határozatról 
a kérelmet benyújtó Fülöp-Elektro Kft-t és a tervező Víz- 
Környezet Kft-t a határozatról készült jegyzőkönyvi kivonat 
megküldésével értesítse.  
Felelős: Tóth Gáborné aljegyző 
Határidő: 2013. május 20. 

2. napirend: 2012. évi költségvetési előirányzat módosítás  
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

Ferenczy Gáborné polgármester elmondja, hogy a napirendre vonatkozó írásos előterjesztést 
a képviselők a meghívóval együtt elektronikus úron kézhez kapták. Megkérdezi, hogy van-e 
valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, hozzászólása? 

Kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint 
� Ki ért egyet azzal, hogy az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének előirányzatait az 

előterjesztésben foglaltak szerint hagyja jóvá a Testület? 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta a következő határozatot:  
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35/2013. (V.2.) számú Önkormányzati határozat: 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetés bevételi és kiadási 
előirányzat módosítását a jegyzőkönyv mellékletét képező 
előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja. 

3. napirend: Az Önkormányzat 2012. évi zárszámadása  
(Előterjesztés, Rendelet-tervezet és mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

A polgármester elmondja, hogy a képviselők részére megküldésre került az Önkormányzat 
2012. évi zárszámadására vonatkozó előterjesztés, a zárszámadási rendelet-tervezet annak 
mellékleteivel együtt. Megkérdezi, hogy a kiküldött anyaggal kapcsolatban van-e valakinek 
kérdése? 

Pap Huba képviselő: 
Kérdése a zárszámadás fő összegeivel kapcsolatos. Mint ahogyan az a benyújtott anyagból 
kiderül az előző évi kiadási főösszeg magasabb, mint a bevételi. Kérdése az, hogy ez 
befolyásolja-e, és ha igen akkor hogyan befolyásolja az ez évi költségvetésünket? 

Tóth Gáborné aljegyző: 
Válaszában elmondja, hogy ez nem befolyásolja az idei költségvetést, hisz az egyensúlyban 
van. Az elmúlt évi bevételek és kiadások negatív alakulása mellett az Önkormányzatnak a 
2012. december 31-i forduló napon 14.5 millió forint lekötött betétje volt. 

Csajka György képviselő: 
Az Ő kérdése is erre vonatkozik. A számok azt mutatják, hogy az elmúlt évben többet 
költöttünk, mint amennyi bevételünk volt, vagyis nem jól gazdálkodtunk. Akkor pedig ez 
kihat az idei költségvetésünkre is. Mi volt az oka ennek a rossz gazdálkodásnak? 

Bauernhuber Eszter pénzügyi előadó: 
A kérdésre válaszolva elmondja, hogy ez egyáltalán nem jelent rossz gazdálkodást. Ez abból 
adódik, hogy kevesebb bevételünk folyt be a kiadásoknál. Ha megnézzük a bevételeinket és a 
kiadásainkat, külön-külön akkor kiderül, hogy ez nem a túlköltekezésből adódik, hanem 
egyes bevételek elmaradásából. A legfőbb bevétel elmaradás abból adódik, hogy a pályázati 
támogatással megvalósított Csárda utca építés esetében a támogató MVH a támogatási 
összeg egy részét visszatartotta az utolsó elszámolásig. Ennek kifizetése már megtörtént, de 
ez az összeg már a 2012. évi bevételeinket növeli. Az egyes kiadási sorokat vizsgálva látható, 
hogy nem történt felelőtlen gazdálkodás, a hivatal azokat a döntéseket hajtotta végre, 
amelyeket a Képviselő-testület meghozott, amiről nem született döntést, azt nem tudjuk 
végrehajtani. Az, hogy az elmúlt évi költségvetés így alakult nem befolyásolja az 
Önkormányzat 2013. költségvetését. 

Ferenczy Gáborné polgármester:  
Véleménye szerint a Testület elé terjesztett anyagból nagyon jól lehet látni, hogy melyek 
azok a bevételek, amelyeknél elmaradás jelentkezett. Ezek közül valóban a legnagyobb 
kiesés a Csárda utcai beruházásnál mutatkozik. Az egyes kiadásokat vizsgálva megállapítható 
az is, hogy ezek között nincs kirívóan magas túllépés. Nem gondolja, hogy rossz 
gazdálkodásról kellene beszélni. 

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

 



6 
 

Csajka György képviselő: 

A fejlesztési kiadások esteében alulteljesítés volt tapasztalható, hiszen sok beruházás nem 
valósult meg. A tervezett 19,5 millió forinthoz képest, 10,5 millió Ft kiadás teljesült. Az itt 
megmaradt összeg hol van? 

Bauernhuber Eszter pénzügyi előadó: 

Az előirányzat tekintetében ezen összeg ott maradt, viszont a pénzforgalom tekintetében az 
összes kiadás akkor is nagyobbra teljesült, mint a bevétel, ezért van a negatív 
pénzmaradvány. A fejlesztések tekintetében a faluházra betervezett összeg teljes egészében 
átvitelre került a 2013. évi költségvetés javára, mint pályázati önrész, hiszen a betervezett 2 
millió Forint nem fedezte volna faluház felújításának költségeit. A csapadékvíz-elvezető, 
valamint a közösség színtér estében szintén ezt történt, hiszen egyik sem valósult meg, és az 
a 2013. évi fejlesztés része. 

Takács Ferenc képviselő: 

Kérdése az, hogy mi az oka annak, hogy az önkormányzat mérlegének főösszegében 
csökkenés történt a 2011. évhez képest. 

Bauernhuber Eszter pénzügyi előadó: 

Mivel az önkormányzat a fent említett okok miatt nem valósított meg nagy-összegű és 
lezárult beruházást, az értékcsökkenés elszámolása viszont folyamatos, ezért a 
vagyoncsökkentést mutat, ha az elszámolt értékcsökkenés összege nagyobb, mint a 
mérlegbe bekerült beruházás értéke. 

További kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint 
� Ki ért egyet azzal, hogy az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló rendeletet 

annak mellékleteivel együtt az előterjesztés szerint jóváhagyjuk? 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 
tartózkodás mellett meghozta  

Az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló 6/2013. (V.17.) önkormányzati 
rendeletét. 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

4. napirend: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

A polgármester elmondja, hogy a 2014. évi költségvetési koncepcióra vonatkozó 
előterjesztés is kiküldésre került az ülés többi anyagával együtt. Átadja a szót az aljegyzőnek. 

Tóth Gáborné aljegyző: 
Elmondja, hogy az új államháztartási törvény szerint a polgármester a jegyző által elkészített 
következő évi költségvetési koncepciót költségvetési évet megelőzően április 30-ig terjeszti a 
Képviselő-testület elé. A korábbi szabályozás szerint ez november 30, az önkormányzati 
választás évében december 15. volt. Várható volt az április 30-ra vonatkozó szabályozás 
megváltoztatása, ami a Kormányhivataltól napokban kapott tájékoztatás szerint meg is 
történt, de az új szabályozás kihirdetése még nem történt meg, ezért a mai napon még az 
április 30. a hatályos, ezért a koncepció tárgyalásával törvényi kötelezettségünknek teszünk 
eleget. Sajnos a jövő évi költségvetésre ma még nagyon kevés adat áll rendelkezésre, ezért a 
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koncepció konkrét számadatokat még nem tartalmaz. Általános iránymutatással szolgál a 
jövő évi költségvetéshez.     

A polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
hozzászólása, javaslata? 

Takács Ferenc képviselő: 
Véleménye szerint nagyon messze van még a jövő esztendő és annyira nincs konkrét 
adatunk, hogy nem nagyon lehet ehhez mit hozzátenni. Javaslata az, hogy fogadjuk el a 
koncepciót az előterjesztés szerint. 

További hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint 
� Ki ért egyet az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának előterjesztés 

szerinti elfogadásával? 

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

36/2013. (V.2.) számú Önkormányzati határozat 
Lovas Község Önkormányzat képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját az 
előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 
Határidő: 2014. évi költségvetés ütemezése szerint 

5. napirend: Falugondnoki Szolgálat Szakmai Programjának jóváhagyása  
(Előterjesztés és Szakmai Program a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

Ferenczy Gáborné polgármester elmondja, hogy az elmúlt évi ellenőrzés egyetlen 
megállapítása az volt, hogy a Falugondnoki Szolgálat Szakmai Programjának átdolgozása 
szükséges. Az erről szóló Előterjesztést és az átdolgozott Szakmai Programot a képviselők a 
meghívóval együtt elektronikus formában kapták kézhez. Megkérdezi, hogy az anyaggal 
kapcsolatban van-e valakinek kérdése vagy hozzászólása? 

A napirend anyagához kérdés, hozzászólás nem volt. Ferenczy Gáborné polgármester 
szavazásra teszi fel a kérdést miszerint 

� Ki ért egyet a vonatkozó SzCsM. rendeletben foglaltaknak megfelelően átdolgozott 
Falugondnoki Program elfogadásával? 

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

37/2013. (V.2.) számú Önkormányzati határozat 
Lovas Község Önkormányzat képviselő-testülete a Falugondnoki 
Szolgálat - a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.)  
SzCsM rendelet 39 § (1)-(9) bekezdései alapján átdolgozott – Szalmai 
Programját jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felhívja az aljegyzőt, hogy a jóváhagyott Szakmai 
Program megküldésével tájékoztassa a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalát. 
Felelős: Tóth Gáborné aljegyző 

Határidő: azonnal 
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6. napirend: Az Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve  
(Előterjesztés és Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

A polgármester elmondja, hogy törvényi kötelezettségének eleget téve terjeszti a Képviselő-
testület elé az Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét. Kéri a 
képviselőket, hogy mondják el véleményüket, tegyék meg javaslataikat ezzel kapcsolatban. 

Csajka György képviselő: 
A napirendre vonatkozó anyagot olvasva számára felmerült a kérdés, hogy hogyan tudnánk 
gyarapítani az Önkormányzat vagyonát? 

Pap Huba képviselő: 
Azzal is gyarapítjuk az Önkormányzat vagyonát, ha beruházásokba fektetjük a pénzt. Esetleg 
lehetne ingatlant vásárolni, ha lenne e célra megfelelő ingatlan a településen. Esetleg 
vállalkozhatna is az Önkormányzat. 

Ferenczy Gáborné polgármester: 
Véleménye szerint van olyan ingatlan a településen, amelynek megvásárlása hasznos lehetne 
az Önkormányzat számára. Itt van pl. a Faluház alatti ingatlan, amelyet a tulajdonosa csak 
tárolásra hasznosít. Az Önkormányzat számára pedig összeköttetést jelentene a Millenniumi 
Park területével. Vagy itt van a Hercz féle ház, amelynek 2/4-ed részben már tulajdonosai 
vagyunk. Tudomása szerint az egyik tulajdonos biztosan értékesítené az Önkormányzatnak, 
hisz egyszer már írásban is felajánlotta megvásárlásra ingatlanrészét. A másik tulajdonos 
pedig hónapok óta nem lakik itt, mivel elköltözött a fiához. Most kellene tárgyalni ennek az 
ingatlannak a megvásárlásáról. A megszerzése után felújítani és eladni vagy bérbe adni 
valamilyen vállalkozás céljára. Mivel a település központi helyén van, így biztosan lenne rá 
kereslet.  

Csajka György képviselő: 
Mivel ilyen célra nincs elkülönített pénzünk, ezért javaslata az, hogy azokat az összegeket, 
amelyeket néhány apró ingatlanrész eladásából bevételként tervezünk, elkülönítetten 
kezeljük azzal, hogy ezeket az összegeket csak vagyongyarapításra használjuk fel.  Javaslata 
az, hogy ezzel egészítsük ki a vagyongazdálkodási tervet elfogadó határozatot.  

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

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

� Ki ért egyet azzal, hogy az elhangzott javaslattal kiegészített közép- és hosszú távú 
vagyongazdálkodási tervet elfogadjuk? 

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

38/2013.(V.2.) számú Önkormányzati határozat: 
A Képviselő-testület az önkormányzat vagyongazdálkodásának 
az Alaptörvényben, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény 7. §. (2) bekezdésében meghatározott 
rendeltetése biztosításának céljából Lovas Község 
Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási 
tervét az alábbiak szerint fogadja el: 

Középtávú vagyongazdálkodási terv (2013-2018) 
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1. Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti 
vagyonnal – felelős módon, rendeltetésszerűen kell 
gazdálkodni. 

2. A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat 
teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a 
közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi 
szükségletek kielégítéséhez szükséges vagyon egységes 
elveken alapuló, átlátható hatékony és költségtakarékos 
működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, 
értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, 
továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak 
elidegenítése. 

3. Az önkormányzati vagyonfejlesztés céljait (létrehozás, 
bővítés, felújítás) a Képviselő-testület döntései és az 
éves költségvetési rendelet határozza meg.  

4. Az önkormányzati vagyon hasznosításának módjai: 
a) A feladatok ellátásához nem szükséges vagyon 

elidegenítése 

b) Használatba-, bérbeadás 

c) Önkormányzati vagyontárggyal vállalkozói 

tevékenység folytatása 

 

a) Vagyon értékesítése:  
A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését 
forgalmi értékbecsléssel megalapozva, nyilvános 
pályázati kiírás alapján, a vagyonrendelet előírásai 
szerint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény alapján kell végezni. 
A vagyon értékesítéséből származó bevételt 
elkülönítetten kell kezelni, és lehetőség szerint az 
Önkormányzat vagyonának gyarapítására kell 
fordítani.  

b) Bérbeadás útján történő hasznosítás: 
A lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint telkek 
hasznosítása elsősorban bérleti szerződés keretében 
lehetséges. Törekedni kell arra, hogy bérlet útján 
hasznosítható helyiség minél rövidebb ideig legyen 
kihasználatlan állapotban, ennek érdekében a 
folyamatos pályáztatás szükséges.  

c) Vállalkozás folytatásával történő 
vagyonhasznosítás: 
Az önkormányzati feladatok ellátásához 
nélkülözhetetlen vagyonnal vállalkozási tevékenység 
folytatható. Az önkormányzati vállalkozás az 
alaptevékenységet nem veszélyeztetheti. 
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5. A bérleti díjakat a piaci viszonyok figyelembevételével 
kell megállapítani.  

Hosszú távú vagyongazdálkodási terv (2013-2023): 

1. A hosszú távú vagyongazdálkodási terv alapjául a 
középtávú vagyongazdálkodási terv szolgál. 

2. A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a 
kiadás csökkenés mellett szem előtt kell tartani, hogy az 
ne eredményezzen vagyonfelélést. 

3. A piaci helyzet ismeretében szükséges az értékesítendő 
és más módon hasznosítható vagyonelemek 
felülvizsgálata. 

4. Az önkormányzat számára kedvező, vagyongyarapodást 
eredményező pályázati lehetőségeket maximálisan ki 
kell használni. 

A polgármester elmondja, hogy véleménye szerint – mivel a Hercz féle ház lakójának 
életében olyan változás állt be, amelynek folytán már hónapok óta nem lakik itt – tárgyalni 
kellene az ingatlan nem önkormányzati, magántulajdonban lévő részének a megvásárlásáról. 
Ehhez természetesen az Önkormányzat felhatalmazása kellene. és el kellene készíttetni az 
ingatlan hivatalos értékbecslését is. Amennyiben a Képviselő-testület felhatalmazást ad 
számára, hogy erről a kérdésről az ingatlantulajdonosokkal tárgyaljon akkor ezt megkezdi. A 
tárgyalásról folyamatosan tájékoztatást ad a Képviselő-testületnek. Kéri, hogy amennyiben 
egyetért azzal a Testület, hogy az ingatlan 2/4-ed részének megvásárlásáról tárgyalást 
kezdeményez, akkor erről határozatban hozzon döntést   

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

     

39/2013.(V.2.) számú Önkormányzati határozat: 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/4-ed 
részben önkormányzati tulajdonú Lovas Belterület 18 hrsz. 
alatti „lakóház és udvar” megjelölésű ingatlan 2/4-ed részének 
megvásárlásáról tárgyalást kezdeményez az ingatlanrész 
tulajdonosaival, Hercz Istvánnal és Hercz Józseffel.  

A Képviselő-testület az előzetes tárgyalás folytatására 
felhatalmazást ad a polgármesternek azzal, hogy a 
tárgyalásokról folyamatosan tájékoztassa a Testületet. 
Megbízza a polgármestert, hogy az ingatlan hivatalos 
értékbecslését időközben arra jogosult értékbecslővel 
készíttesse el.  
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 
Határidő: folyamatos 

7. napirend: Alsóörs község Településrendezési Tervének módosítása 
(Megkeresés másolata a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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Ferenczy Gáborné polgármester elmondja, hogy a szomszédos települések polgármestereitől 
Alsóörsről, Paloznakról és Felsőörsről megkeresés érkezett az Önkormányzathoz a 
települések Rendezési Tervének módosításról. A megkereséseket elektronikus formában 
továbbítottuk a képviselők részére. Az Alsóörsi Településrendezési Terv módosítása nem 
érinti Lovas községet, mivel a település keleti területén lévő üdülő övezetet érinti. Javaslata 
az, hogy ebben az eljárásban ne vegyünk részt. 
Megkérdezi, hogy ehhez a napirendhez van-e valakinek kérdése, más javaslata? 

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

� Ki ért egyet azzal, hogy az Alsóörs község Településrendezési Tervének módosítására 
vonatkozó eljárásban ne vegyünk részt? 

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

40/2013.(V.2.) számú Önkormányzati határozat: 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
Alsóörs község Polgármesterének Településrendezési Terv 
módosítására vonatkozó megkeresését és kinyilvánítja, hogy az 
Alsóörs község Településrendezési Tervének módosítására 
vonatkozó eljárásban nem kíván részt venni.  

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
döntésről Alsóörs község Polgármesterét tájékoztassa. 
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 
Határidő: azonnal 

8. napirend: Felsőörs község Településrendezési Tervének módosítása  
(Megkeresés másolata a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

A polgármester javasolja a Testületnek, hogy a Felsőörsi Településrendezési Terv 
módosításának eljárásában vegyünk részt, mivel a módosítás érintheti azt a bizonyos 
Malomvölgyben megvalósítandó víz visszatartó gátat is. Ez a mi településünk számára fontos 
lenne. Megkérdezi, hogy van-e valakinek más javaslata? 

Egyéb más javaslat nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint 
� Ki ért egyet azzal, hogy a Felsőörs község Településrendezési Tervének módosítására 

vonatkozó eljárásban részt vegyünk? 

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

41/2013.(V.2.) számú Önkormányzati határozat: 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
Felsőörs község Polgármesterének Településrendezési Terv 
módosítására vonatkozó megkeresését és kinyilvánítja, hogy a 
Településrendezési Terv módosítására vonatkozó eljárásban 
részt kíván venni.  
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
döntésről Felsőörs község Polgármesterét tájékoztassa. 
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 
Határidő: azonnal 
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9. napirend: Paloznak község Településrendezési Tervének módosítása  
(Megkeresés másolata a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

Ferenczy Gáborné polgármester javaslata az, hogy a Paloznaki Településrendezési Terv 
módosítására vonatkozó eljárásban se vegyen részt az Önkormányzat. Javaslatát azzal 
indokolja, hogy a két település külterületi, és volt zártkerti ingatlanokkal kapcsolódik, 
amelyekre akárcsak nálunk a Balatoni törvény szabályai az irányadók. A két település között 
nincs vitás és problémás terület. 

Megkérdezi, hogy van-e valakinek egyéb más javaslata? 

Más javaslat nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint 
� Ki ért egyet azzal, hogy Paloznak község Településrendezési Tervének módosítására 

vonatkozó eljárásban ne vegyünk részt? 

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

42/2013.(V.2.) számú Önkormányzati határozat: 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
Paloznak község Településrendezési Terv módosítására 
vonatkozó megkeresést és kinyilvánítja, hogy Paloznak község 
Településrendezési Tervének módosítására vonatkozó 
eljárásban nem kíván részt venni.  

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
döntésről Paloznak község Polgármesterét tájékoztassa. 
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 
Határidő: azonnal 

10. napirend: Lovas község Településrendezési Tervének javítása, módosítása  
(Településrendezési Terv módosítására vonatkozó tervezői ajánlat a jegyzőkönyvhöz 
csatolva.) 

Ferenczy Gáborné polgármester elmondja, hogy az előző ülésen megfogalmazottak szerint a 
Településrendezési Terv módosítására legalacsonyabb ajánlatot benyújtó Város-teampannon 
Kft. képviselőjével egyeztetést folytattunk. Az egyeztetés során pontosításra kerültek az 
Önkormányzat által megjelölt módosítandó tételek közül azok, amelyek a Rendezési Terv 
javításaként lehetségesek. Tisztázódtak azok a tételek is, amelyeket egyszerűsített eljárásban 
rövidebb idő alatt lehetséges módosítani. Beszéltünk az eddig benyújtott lakossági 
kérelmekről is. Ezt követően kérésünknek megfelelően e szerint adta meg a tervező újabb és 
végleges ajánlatát, melyet a képviselők részére elektronikus formában küldtünk meg. Kéri a 
Képviselő-testületet, hogy az újabb tervezői ajánlat alapján hozzon döntést a 
Településrendezési Terv módosításának ügyében.  

Csajka György képviselő: 
A megküldött tervezési ajánlatban foglaltak alapján úgy látja, hogy a módisításnak két szála 
van. Az egyik az Önkormányzat érdekkörében tartozó apróbb módosítások, amelyeket 
egyszerűsített eljárásban kezelhetők. Ennek tervezői összege 1 250 000 + ÁFA. A másik szál 
főként a lakossági kérelmek alapján történő módosítás illetve ezek vizsgálata. A kettő 
együttes tervezési díja 4.250.000 + ÁFA. Javaslata az, hogy próbáljuk elérni a tervezőnél azt, 
hogy mindkettőt indítjuk, de lehetőség szerint külön-külön szerződést kössünk, annál is 
inkább mivel a lakossági kérelmekkel kapcsolatos költségeket a kérelmezőknek kellene 
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vállalnia. Ezt a költséget nem kellene az Önkormányzat költségvetéséből biztosítani. 
Javaslata az. hogy két külön szálon indítsuk a Rendezési Terv módosítását.  

Kéri Katalin főépítész: 
Javaslata az, hogy az Önkormányzat az ajánlat szerinti komplett módosítással foglalkozzon, 
azzal, hogy a lakossági igények benyújtói fizessék ki a költségekből rájuk eső részt.  

Hull Zita alpolgármester: 
Kérdése az, hogy a 2 450 000 + ÁFA összeg tartalmazza-e az egyszerűsített eljárás összegét, 
vagy külön-külön értendők? 

Ferenczy Gáborné polgármester: 
A kérdésre válaszolva elmondja, hogy a 2450 000 + ÁFA összeg az egyszerűsített és a teljes 
eljárás költségét is tartalmazza. Az ajánlat szerint az 1 200 000 +ÁFA összeget kellene 
kifizetniük a lakossági kérelmet benyújtóknak, akik öten vannak és kérelmük övezeti 
átsorolást igényel. 

Csajka György képviselő: 
Javasolja még a Testületnek, hogy hozzon döntést arról is, hogy ezt követően három éven 
belül újabb Rendezési tervmódosítást nem kezdeményez az Önkormányzat.  

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

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

� Ki ért egyet azzal, hogy Lovas község Településrendezési Tervének részben 
egyszerűsített, részben teljes eljárásban történő módosításával a Város-teampannon 
Kft-t bízzuk meg az általa benyújtott tervezési ajánlatban foglalt összegért, azzal, hogy 
az egyszerűsített és a teljes eljárást külön eljárásban külön szerződés alapján indítja 
az Önkormányzat? 

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

43/2013.(V.2.) számú Önkormányzati határozat: 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település 
Rendezési Tervének – a jegyzőkönyv mellékletét képező Város-
teampannon Kft. által benyújtott tervezői árajánlat A) 1. és 2. 
pontjában foglaltakra vonatkozóan – a településrendezési 
tervek követelményeit meghatározó 314/2012. (XI.8.) 
Kormányrendelet 32. §. (1) bekezdés b) pontja szerinti 
egyszerűsített eljárásban történő módosítását határozza el. 

A Képviselő-testület a fentiek szerinti módosításra vonatkozó 
Város-teampannon Kft. által ajánlott tervezői ajánlatot 
1.250.000 + ÁFA összegben elfogadja, mely az Önkormányzat 
2013. évi költségvetésében e célra elkülönített összeg terhére 
biztosított. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a Tervezői 
Szerződés aláírására. Megbízza, hogy a települési főépítész 
közreműködésével a Rendezési Terv módosításával kapcsolatos 
szükséges intézkedéseket megtegye.     
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Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 
    Kéri Katalin települési főépítész 
Határidő: 2013. május 10. és folyamatos 

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

44/2013.(V.2.) számú Önkormányzati határozat: 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzathoz beérkezett lakossági kérelmek nyomán a 
település Rendezési Tervének – a jegyzőkönyv mellékletét 
képező Város-teampannon Kft. által benyújtott tervezői 
árajánlat B) pontjában foglaltakra vonatkozóan – a 
településrendezési tervek követelményeit meghatározó 
314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 32. §. (1) bekezdés a) pontja 
szerinti teljes eljárást igénylő módosítását határozza el. 

A Képviselő-testület a fentiek szerinti módosításra vonatkozó 
Város-teampannon Kft. által ajánlott tervezői ajánlatot 
1.200.000 + ÁFA összegben elfogadja, mely összeget az 
Önkormányzat a kérelmezők általi befizetésekből 2013. évi 
költségvetésében bevétel növekmény terhére biztosít. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a Tervezői 
Szerződés aláírására. Megbízza, hogy a települési főépítész 
közreműködésével a lakossági kérelmet benyújtó személyeket a 
döntésről értesítse, velük a finanszírozásra vonatkozó 
szerződést megkösse, a Rendezési Terv módosításával 
kapcsolatos szükséges intézkedéseket megtegye.     
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 
    Kéri Katalin települési főépítész 
Határidő: 2013. május 10. és folyamatos 

Ezt követően a polgármester szavazásra teszi fel Csajka György képviselő javaslatát, miszerint 
� Ki ért egyet azzal, hogy a Településrendezési Terv jelenleg kezdeményezett 

módosítását követően három éven belül újabb módosítást nem kíván 
kezdeményezni? 

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

45/2013.(V.2.) számú Önkormányzati határozat: 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, 
hogy a Településrendezési Terv jelenleg kezdeményezett 
módosítását követően három éven belül újabb módosítást nem 
kíván kezdeményezni. 

11. napirend: Vegyes ügyek 

1. Önkormányzati szabad pénzeszköz lekötése. 
(Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

A polgármester megkérdezi, hogy az elektronikus formában megküldött előterjesztéshez és 
határozati javaslathoz van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
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Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint 
� Ki ért egyet a határozati javaslat elfogadásával? 

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

46/2013.(IV.29.) számú Önkormányzati határozat: 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
rendelkezésére álló 19 000 000.- azaz Tizenkilencmillió forint 
szabad pénzeszközét 31 napos futamidőre kamatozó betétbe 
helyezi el az önkormányzat számláját vezető OTP Bank Nyrt-nél. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Betéti 
Szerződés aláírására.  
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 
Határidő: azonnal 

2. Mentőszervezet támogatási kérelme. 

Ferenczy Gáborné polgármester ismerteti a Mentőszervezet levelét, melyben beszámolnak 
az önkormányzatok felé az elmúlt évben kapott támogatások felhasználásáról és ismertetik 
az ezévi fejlesztési terveket. Egyben kérik az Önkormányzatok támogatását. Elmondja, hogy 
az Önkormányzat a mentők támogatására nem különített el összeget a költségvetésén belül. 
A civil szervezetek támogatására elkülönített pénz teljes felhasználásáról pedig már döntés 
született. Mindezek alapján anyagi fedezet hiányában nem javasolja a támogatást. 
Megkérdezi, hogy van-e valakinek más javaslata? 

Más egyéb javaslat nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint 
� Ki ért egyet azzal, hogy anyagi fedezet hiányában a Mentőszervezet részére ne 

állapítson meg támogatást 2013. évre az Önkormányzat? 

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

47/2013.(IV.29.) számú Önkormányzati határozat: 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének anyagi 
fedezet hiányában 2013. évben nem áll módjában támogatni a 
Mentőszervezetet. 

3. A Lovasi Művészeti Tábor támogatási kérelme. 

A polgármester elmondja, hogy megkeresés érkezetett a Nagy Gyula Művészeti Alapítványtól 
a nyár folyamán a lovasi Nagy Gyula Galériában megszervezendő művészeti tábor 
támogatására vonatkozóan. Ismerteti a kérelemben foglaltakat. Elmondja, hogy az 
Alapítvány részére az Önkormányzat erre az évre már megítélt támogatást, további 
támogatásra nincs lehetőségünk. Kéri a képviselők véleményét ebben az ügyben.  

Pap Huba képviselő: 
Úgy véli, hogy egy ilyen tábor esetében van arra lehetőség, hogy külön bevételre tegyenek 
szert, pl. fizetősre lehet szervezni, vagy pályázni lehet támogatásra.  

Hull Zita alpolgármester: 
Egyetért azzal, hogy többféle módja lehet annak, hogy megfelelő összeghez jussanak. Még 
arra is lenne lehetőségük, hogy az itt készült művekből a művészek felajánlása alapján 
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bevételre tegyenek szert. Úgy gondolja, hogy az Alapítvány számára megítélt összegből 
támogathatják a művészeti tábort, mivel nekünk további támogatásra nincs lehetőségünk. 

Takács Ferenc képviselő: 
A nincs-ből nem lehet adni, a támogatási célra elkülönített összeget már elosztottuk. 

További hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint 
� Ki ért egyet azzal, hogy anyagi fedezet hiányában a Lovasi Művészeti Tábort ne 

támogassa az Önkormányzat? 

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

48/2013.(IV.29.) számú Önkormányzati határozat: 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének anyagi 
fedezet hiányában a 2013 nyarán a Lovasi Nagy Gyula Galériába 
tervezett Lovasi Művészeti Tábort nem áll módjában támogatni. 

4. Gink-Miszlivetz Sára támogatási kérelme. 

Ferenczy Gáborné polgármester ismerteti (felolvassa) Gink-Miszlivetz Sára lovasi ingatlan 
tulajdonos kérelmét, melyben kéri a Testületet, hogy a Lovas Malomvölgy u. 5. szám alatti 
ingatlanán ledőlt kőkerítés helyreállításának költségét 50 %-ban vállalja át. Támogatási 
kérelmét azzal indokolja, hogy az udvaron lévő 2009-ben védelem alá került Bécsi szederfa 
törzse nyomta ki a kerítést egy szakaszon, melynek helyreállítási költsége összesen 65 000 
forintba kerül. Mivel az egy nagyon régi sárba rakott kőkerítés, nem gondolja, hogy a 
szederfa miatt dőlt ki. Ilyen régi kőkerítés sok van a faluban, és ezek közül több olyan is van, 
amelyik időnként és szakaszonként kidől. Ilyen alapon sok családot támogathatna az 
Önkormányzat. A saját ingatlanát mindenki maga köteles rendben tartani, ráadásul ennek 
javítása nem egy magas összeg. Nem bizonyítja semmi azt, hogy a szederfa miatt dőlt le a 
kőkerítés. Nem javasolja a támogatás megítélését.  

Megkérdezi, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatosan kérdése, hozzászólása, vagy más 
javaslata? 

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

� Ki ért egyet azzal, hogy Gink-Miszlivetz Sára leomlott kőfal helyreállításának 
támogatására vonatkozó kérelmét elutasítsuk azzal, hogy erre a célra az 
Önkormányzat 2013. évi költségvetésében nem áll rendelkezésre fedezet? 

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

49/2013.(IV.29.) számú Önkormányzati határozat: 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének Gink-
Miszlivetz Sára 1137. Budapest Pozsonyi u. 14. 6. em. 29. 
ajtószám alatti lakos – a tulajdonát képező Lovas Malomvölgy u. 
5. szám alatti ingatlan ledőlt kőkerítésének javítására vonatkozó 
– támogatási kérelmét költségvetési fedezet hiányában 
elutasítja. 
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A Képviselő-testület felhívja az aljegyzőt, hogy a határozatról 
készült jegyzőkönyvi kivonat egy példányának megküldésével a 
döntésről kérelmezőt tájékoztassa.  
Felelős: Tóth Gáborné aljegyző 
Határidő: 2013. május 17. 

5. Közösségi Színtér pótmunkái. 

A polgármester ismerteti Dolgos Sándor kivitelező által az önkormányzati beruházásban 
készülő Közösségi Színtér pótmunkáira benyújtott ajánlatot. Elmondja, hogy a kb. 
kétszázezer forint összegű pótmunkákra a műszaki ellenőr szakvéleménye szerint szükség 
lenne, főként azért, hogy a szél ne tudja megbontani a tetőt. Ezeket a munkákat az eredeti 
költségvetés nem tartalmazta. Kéri, hogy döntsön arról a Testület, hogy a pótmunkákra 
biztosítja az összeget költségvetése terhére.  

Csajka György képviselő: 
Nem érti, hogy egy ilyen dolog hogyan fordulhat elő. Nem tudja, hogy ki volt az a „fakezű” 
tervező, aki ezt a közösségi létesítményt tervezte meg úgy, hogy utólagos deszkázás, díszítés 
és még ki tudja, mi minden kell rá ahhoz, hogy valahogyan kinézzen. 

Kéri Katalin települési főépítész: 
A „fakezű” tervező Ő volt. de mentségére legyen mondva, hogy a pályázati határidő miatt 
nagyon kevés idő állt rendelkezésre. Ezt egyébként minden kivitelező megpróbálja eljátszani. 
Ő viszont biztos abban, hogy az eredetileg benyújtott kivitelezői ajánlatában ez a deszkázási 
ácsmunka szerepelt. Akkor milyen jogon nyújt be pótmunkára igényt. 

Csajka György képviselő: 
Akkor maradjunk annyiba, hogy a tervező, a műszaki ellenőr és a kivitelező üljön le és 
beszéljék át ezt a kérdést. Pontosítást követően rendkívüli ülés keretében térjünk vissza erre 
a kérdésre. A rendkívüli ülés időpontjának javasolja a május 13.-t. 17 órakor lehetne kezdeni 
az ülést. Kéri, hogy a műszaki ellenőr legyen jelen ezen az ülésen.  

Ferenczy Gáborné polgármester: 
Mivel ezzel kapcsolatban eltérőek a vélemények, ezért pontosítani szükséges a dolgokat. 
Javaslata az, hogy ezt a kérdést most napoljuk el, és a rendkívüli ülésen döntsünk ebben az 
ügyben.  

A Képviselő-testület a pótmunka igény kérdésében való döntés május 13-i rendkívüli ülésig 
történő elnapolásával egyetért. 

6. Az Önkormányzat 2013. évi Munkaterve.  
(Munkaterv-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

Ferenczy Gáborné polgármester megkérdezi, hogy a kiküldött Munkaterv-tervezethez van-e 
valakinek javaslata, kiegészítése? 

A Testület elé terjesztett Munkaterv-tervezethez hozzászólás, kiegészítés, javaslat nem volt. 
A polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint 

� Ki az, aki egyetért a Képviselő-testület 2013. évi Munkatervének elfogadásával? 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta a következő határozatot:   
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50/2013.(IV.29.) számú Önkormányzati határozat: 
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. 05-12. 
hó időszakra vonatkozó Munkatervét jóváhagyja. 

NAPIREND U T Á N :   

Csajka György képviselő: 
Igaz, hogy az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata ennél rövidebb határidőt ír 
elő, de kéri, hogy az előterjesztéseket az ülést megelőzően legalább tíz nappal küldjék ki a 
képviselők részére. Jó lenne, ha a felkészülésre megfelelő idő állna rendelkezésre.  

Ferenczy Gáborné polgármester: 
A felvetésre válaszolva elmondja, hogy igyekszünk a kérésnek eleget tenni.  

További kérés, bejelentés nem volt, a polgármester a nyílt ülést 20 óra 09 perckor bezárta.  

Kmf. 

 

Ferenczy Gáborné                    Báró Béla 
   Polgármester         Jegyző 

                Megbízásából 

 

                   Tóth Gáborné 
          Aljegyző 


