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NAPIRENDELŐTT:
A polgán-nester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az ülésen az 5 telepiilési kéPviseló

közül 4 fó van jelen, így a Testület határozatképes. Az ülést megnyitja.

A napirend íárgyalását megelőzően tájékoztatja a Képviseló-testiiletet, hory elkészült és megérkezett

az önkormányzat részére megrendelt utánfutó. Naryon jó minóségű ésjóval nagyobb, mint az eddigi,
mindenképpen hasznára válik a településnek. Tájékoztatja továbbá a Testületet arról, lrogy Dienes

Károly és társai által az Önkonnányzat eIlen használati díj iránt indított perben fellebbezés érkezett

kettó felperes részéről, a másodfokú tárgyalásra 20l5. június 4-én kerül sor, A KépviselŐ-testület

köszönettel elfogadta a tájékoztatást,

Ferenczy Gáborné polgármester ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére. Javasolja, hogy a

Testülei a meghívóban megjelölt napirendi pontokat tárgyalja, a megjelölt sorrendben. Megkérdezi,

hogy más egyéb napirendi javaslata van_e valakinek a képviselők közül. További naPirendi javaslat

nem voIt, a Képviselő-t€stület a nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta m€g:

NAPIREND:

l. Az Önkormárryzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása,
2. Az Önkormán yzat 2014 . évi zárszámadásáról szóló rendelet,
3. A Képviseló-testület Gazdasági Prograrnja,
4. A Balatonalmádi Rendórkapitányság 20l5, évi támogatása,
5. Törvényességi felhívás,
6' VegYes ügYek' 

NA,IREND TÁRGyALÁsA:
1. napirend: Az Önkormányzat 2014, évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása.

Ferenc4, Gáborné polgármester tájékoztatja a képviselóket, hogy elózetesen kikiildésre került a 20l4.

évi köliségvetésról szóló 1lz0l4. (ll. 21.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatos

elóterjesaés. Jelen van a pénzügyi elóadó, akinek a képviselók feltehetik kérdéseiket.



Bauernhuber Esáer pénzügyi előadó: Külön kiemelem, hogy 2014. december hónap végén az
önkormányzat a többi önkormányzattal együtt a 2015. évi támogatásból elólegként 788.000,- Ft-ot
kapott. Ez az összeg visszafizetési kötelezettségként jelentkezik a20l5. évi költségvetésben, melyet a
Magyar Allamkincstár részletekben von vissza az év során,

További kérdés, hozzászőlás, más javaslat nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést,

miszerint
> Ki ért egyet Lovas Község Önkormányzatának az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséról

szőlő 112014. (II. 27.) önkormányzati rendeletét módosító 5/2015. (V. 12.) önkormányzati
rendeletének elfogadásával?

Lovas Község Önkományzat Képviseló-testülete 4 sZaYazaílal, ellenszavazat nélkül meghozta az

5/20I5.(V.l2.) önkormánvzati rendeletet az önkormánvzat 20]4, évi
költséevetéséről szóló l/20]4. (II. 27.) önkormánvzati rendelet
módosításáról.
(A rendeIet a jeglzőkönyl mellékletét képezi.)

2, napirend: Az Önkormányzat 2014, évi zárszámadásáról szóló rend€let.

Ferenczy Gáborné polgármester elmondja, hogy a zárszámadással kapcsolatos előterjesztés kiküldésre
került a képviselők részére, ezzel kapcsolatban kéri a képviselők hozzászóIásait.

Csa.ika Gvörgv képviselő: A rendelet-tervezet ll. számú mellékletében szereplő 1 fő íoglalkoztatott
horyan áll össze?

Bauemhuber Eszter pénzügyi előadó: A hét főból 3 fő állandó dolgozó: l fó hivatalsegéd, l fó
falugondnok és l fő teleházvezetó, a íennmaradő 4 fő az átlagos létszáma az év közben hatósági
szerzódés alapján közfoglalkoztatásba bevorrt személyeknek.

Csajka Gvörgy képviselő: A rendelet-tervezet l. számú mellékletében szereplő pénzügyi vállalkozás
működési célú támogatásaijogcím mit foglal magában?

Bauemhuber Esáer pénzügvi elóadó: A 2013. és 2014. évi lakossági víz- és csatorna-h ozzájárulási
pályázat összegeit (20l3, évi: ].521.000,_ Ft,2014. évi: 1.668.000,- Ft), eá te|jes egészében a DRV
Zrí., mint pénzügyi válla|kozás fe|é tovább kellett Lrtalnunk.

Takács Ferenc képviselő: Véleményem szerint szép éveí zárt az önkoímányzat, mivel a mérleg szerinti
eredmény 2014. év végén l4.463.000,- Ft.

Ferenczy Gáborné polgármester javaslatot tesz arra, hogy ea követóen a Képviseló-testület hozzon
döntést a 20l4. évi pénzügyi beszámoló jóváhagyásáról.

Kérdés, hozzászó|ás, másjavaslat nem vott, a polgármester szav azásra íeszi fel a kérdést miszerint
> Ki éft egyet azzalr, hogy az Önkorm ályzat 2014. évi gazdálkodásáról szóló pénzúgyi

beszámoló elfogadásra kerüljön?

Lovas Község Önkormányzat Képviselő_testülete 4 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következőhztározatát: 

47l20l5.(V.l1.)önkorrnányzatihatározat
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

^zÖnkormányzat 2014. év'l gazdálkodásáról szóló pénzügyi
beszámolót elfogadja.
!9!9!§9i Ferenczy Gáborné polgármester

A zárszámadássat tup".olu,bunffi;:::,'r:;rrrr,rs, más javaslat nem volt, a polgármester

szavazásratesz| feI a kérdést, miszerint
> Ki ért eryet LoVaS Község Önkormá nyzatának az Önkormányzat 20l4. évi költségvetésének

végrehajtásáról és a maradvány felhaszná|ásáról szőlő 612015. (V. l2.) önkormányzati
rendeletének elfogadásával?

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 szavazallal, ellenszavazat rrélkül meghozta a



6/20l5.(V.t2.) önkormánvzati rendeletet az Önkormánvzat 2014, évi
költséevetéséneh végrehaitásáróI és a maradvánv ióváhagvásáról.
(A rendelet a jegyzőkönyl melIékletét képezi.)

3. napirend: A Képviselő{estület Gazdasági Programja.

Ferenczy Gáborné polgármester tájékoztaüa a képviselóket, hogy a Testület gazdasági- és
telepüIésfejlesztési elképzeléseit taítalmazó, mindezt összefoglaló, a törvényi előírásoknak megfeleIó
Gazdasági Program-tervezete jóváhagyásra elózetesen kiküldésre került a képviselők részére,
amelynek végső véleményezését kéri a képviselóktól.

Takács Ferenc képviselő: A prioritást mindenképpen úgy keIl felállítani, lrogy a település
rendelkezésére álló pénzből milyen sorrendben valósítsuk meg az elképzeléseket, tehát a megvalósítás
sorrendjén van a hangsúly.

Ferenczy Gáborné pg!g!iü!e§!g! Ez egy álfogő, hosszú távú program a válasáási ciklusra nézve.

Pan Huba képviselő: Konkrótumokrrak keIl szerepe|nie benne, úgymint például a közvilágítás és az
utak fejlesztése.

Bauemhuber Eszter pénzügyi előadó: Mindig a költségvetéssel összhangban dönt a Testiilet a konkrét
beruházásokról, fej lesztésekről.

Csajka György képviselő: Annyiban kérném bővíteni a programot, hogy szerepeljen benne a járda
kiépítése a Balatoni és a Fó utcában, a települéSköZpontban. Ezt a kiegészítést a l0. oldalon kérném
megtenni.

Ferencz), Gáborné po|gármester: A Fó utca fenti része a legveszélyesebb gyalogos szempontból, erre
kell helyezni a hangsúlyt.

Pap Huba képviselő: A lámpák tervezett helyét meghatároztuk már?

Ferencry Gábonré polgármester: Az Öreg-hegyen a keresztezódésekben kell kialakítani. Ezen kívül el
kell mondanom, hogy a kerékpárútnak már a megtervezése és hatósági engedélyeztetése is nagyon
drága, véIenényem szerint még a járdát is csak szakaszosan lehet megvalósítani, Mindegyik szakasz
fontos, de egyszerre csak egyet tudunk megvalósítani.

Csajka György képviselő: Terv ugyanakkor mindenképpen kell hozzá.

Pap_Hqb4 kép!!§9 Mindenekelótt a szakaszokat kellene meghatároznunk, de az én véleményem
szerint sem tudjuk egyszerre az egészet negvalósítani, mert nagyon drága a kivitelezés is.

Csajka György képviselő: Em|ékeirn szerint az eladott Ford Transit falLrgondnoki bLrsz árát a tenr'ezés
költségeiIe szántuk.

Ferenczy Gáborné polgármester: lgen, de a Demény Zoltán-féle tervezési díj kifizetése pénzkidobás
lenne.

Csa.ika Györe.v képviseló: Legalább a Balatoni út uto|só házáig építsük mega járdát.

Ferenczy Cáborné polgármester: Ez egy lépésben kivitelezhetetlen, reálisan szerintem a Fő utca felfelé
menő szakaszát lehet megvalósítani. Utána néztünk, és a bitumenes megoldás nem sokkal o|csóbb a
térkövezésnél.

Csajka Györgv képviselő: ,,Alulról" tekintve a jobb oldalon lehetne megvalósítani a járdát, és ahol
véget érnek a hénak, ott áttérni a túloldalra.

Pap Huba képviselő: Ezt mindenképpen tervezóvel kell egyeztetni, ugyanis szakkérdés, hogy melyik
oldalon célszerű és megvalósítható.

Csajka György képviselő: Az elején tett kiegészítésemmel elfogadom a Cazdasági programot. És az
útügyet napirenden ke|l tartani, Demény Zoltánt le kell hívni a következő ülés előtt, és akkor a

helyszínen tud nyi|atkozni. A legjobb az lenne, ha több tervezőtől is kérnénk ajánlatot.



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

> Ki ért egyet a Képviselő-testület 2015-2019. évek közötti Gazdasági Programjának
elfogadásával?

Lovas Község onkormányzat Képviselő-testülete 4 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatátz

48/20l5.(V, l l.) ö!|kormánvzati határozat
Lovas Község Onkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
Képviselő_testület 2015-20t9. évekre szóló Gazdasági Programját.
Felelős Ferenczy Gáborné polgármester
Határidő: folyamatos
(A Gazdasági Program a jegtzőkönyv meIIékletét képezi.)

A képviselők megköszönik Bauernltuber Eszter pénzügyi előadó közreműködését a pénzügyi
íárgJ)ú lratározalok előkészítésében, aki ezt követően ídvozik az üIésről.

4. napirend: A Balatonalmádi Rendőrkapitányság 2015, évi támogatása.

Ferencry Gáborné polgármester előadja, hogy beérkezett a Balatonalmádi Rendórkapitányság
beszámolója a 20l4. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról. Egyúttal kérelem érkezett ana
vonatkozóan, hogy lehetőség szerint 20l5,ben is támogassa az önkormányzat a rendőrkapitányságot.
A polgármester elrnondja, hogy értesítette ót a Balatonfiiredi Rendőrkapitányság, hogy 20l5.
júniusától Lovas község a balatonfijredi rendőrség iIletékességi terúletéhez kerüI. Emiatt a
Balatonalmádi Rendőrkapitányság támogatására nincsen lehetóség, de a beszámolót elfogadásra
javasolja.

A polgármester sz av azásra íeszi fel a kérdést miszerint
> Ki ért egyet a Balatonalmádi Rendőrkapitányság által benyújtott, a részére 2014. évben

nyíútott önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszárnoló elfogadásával, illetve ki
éít egyet azza|, hogy értesítés kerüljön rnegküldésre, amely szerint 20l 5-ben nincsen lehetóség
a rendőrkapitányságtámogatására az illetékességi tertilet megváltozása miatt?

Lovas község Önkormányzat Képviselőtestület e 4 szavazatta|, ellenszavazat néIkül meghoaa
következő h atár ozatát:

4912015. (Y.l l.) önkormánvzati határozat
Lovas Község Önkormányzat Képviseló-testülete a Balatonalmádi
Rendőrkapitányság részére 20l4. évben nyújtott támogatás
elszámolásával kapcsolatos beszámolóját elfogadja. A Képviselő-
te§tület úgy döntött, hogy az illetékességi terület megváltozása
miatt 2015. évben a Balatonalmádi Rendőrkapitányság részére
nem nyújt támogatást. A Testület megbizza a Polgármestert, hogy
a rendőrkapitányságot határozatáról értesítse.
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester
Határidő: folyamatos

5, napirend: Törvényességi felhívás

Dr. Sipos Zolán aljegyző áiékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Veszprém Megyei
Kormányhivatal YEBl004l478lZ015. ügyiratszámon törvényességi felliívást intézett a Képviseló-
testülethez, a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett
köZszolgáltatás kötelező igénybevételéról szőlő 612014. (V, 20.) ötrkormányzat rendelettel
kapcsolatban. A felhívás szerint a rendeletnek tartalmaznia kell a települési önkormányzat és a
közszolgáltató köZött létrejött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit,
a hu||adékró| szóló 20lZ. évi CLXXXV. törvény rendelkezései szerint. Ezzel szükséges kiegészíteni a
rendeletet, il|etve jogszabály-szerkesztési elóírásoknak kell megfelelnie a rendeletnek. E tekintetben
került elóterjesztésre az h u lladékrelrdelet módosításának tervezete.
Kérdés, hozzászólás, másjavaslat nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést rniszerint



> Ki éft egyet azzal, hogy a Képviselő-testület a Veszprém Megyei Kormányhivatal
VEBl004l478l2015. ügyszámú törvényességi felhívását megismerte, és az abban foglaltakat
tudomásul vette?

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 szavazatlal, ellenszavazat nélkül meghoáa
következő határ o zatát:

50/20I5.( V.l l.) Önkormánvzati határozat:
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém
Megyei Kormányhivatal VEBlO04l478l20l5. ügyszámú
törvényességi felhivását megismerte, és az abban foglaltakat
tudomásul vette.
Felelős: Dr. Sipos Zoltán aljegyzó
Határidő: azonnal

Ezt követóen a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, miszerint
> Ki ért egyet Lovas Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladék gyűjtésére és

elSzállítására Vonatkozó szervezett köZszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 6l2014. (Y.
20.) önkormányzati rendeletének módosításával?

Lovas Község Önkormányzat KépviseIő-testü le te 4 szayazaítal, e|lenszavazat néIkü| meghoaa a

7/20l 5.(V, 12.) önkormánvzati rendeletet a telepüIési szilárd hu!ladék
gvűitésére és elszáIlítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás
kötelező ígénvbevételéről szóIó 6/2014. (V. 16.) önkormánvzali
re n de let módo sít ás ár ó I.
(A rendelet a jeglzőkönyv mellékletét kepezi.)

6. napirend: Vegyes ügyek

6.1. A savanyúkúti (Milleniumi Park, 40/1 hrsz.) villanyellátás_bővítése.

Ferencqy Gáborné polgármest€r tájékoáaüa a Képviseló-testületet, hog] a Milleniumi Park (48/l.
hrsz.) villanyellátás-bővítésének elintézése és kiépítésének befejezése jó úton halad, május 4-én
a|áírásra került a hálőzati csatlakozási szerződés, és_a csatlakozás alapdíja, 565.200,- Ft + ÁFA,
összesen bruttó 711.804,- Ft átutalásra került az E.ON Észak-dunántúIi Áramhálózati Zrí. részére. Kéri
a testületet, hogy az ügyletet és egyúttal a kötelezettségvá||alást hagyjajóvá.

Kérdés, hozzászólás, másjavaslat nem voIt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint
> Ki ért egyeí azzal, hory jóváhagyásra kerüljön a Milleniumi Park (48/l. hrsz., ,,savanyúkút")

villamosenergia-bóvítésére vonatkozó polgármesteri intézkedés, a hálőzati csatlakozási
szerződés aláírása, valamint a Lovas Község Önkonnányzata áItaI e célból megfizetett összeg?

Lovas Község Önkormányzat Képviselőtestiilete 4 szavazattal, ellenszavazat nélkiil meghozta
kö vetkező határ o zatál:

5l/2015.(V,l1.) Önkormányzati határozat:
Lovas Község Ö.nkormányzat Képvis€lő_testülete jóváhagyja a
Lovas Község Önkormányzata és az E.ON ]Íszak-dunántúli
Áramhálózati Zrt. között a Lovas 40/1. hrsz-ú felhasználási helyre
vonatkozóan létrejött hálózati csatlakozási szerződést, valamint
jóváhagyja az E.ON Zrt. részére megfizetett bruttó 717.804,_ Ft
összegű csatlakozási alapdij megfizetését.
!9!9!!p1 Ferenczy Gábomé polgármester
Határidő: folyamatos

6.2. A,,Dr. Benczúr és Társa" Szakértői Bt. megbízási szerződésének jóváhagyása.

Ferenczy Gáborné polgármester tájékoztatja a Képviselólestületet, hogy a Fejér Megyei
Katasarófavédelm i ígazgatőság i]letékes szerve előtl35'100l533l20l5.ált ügyszámon folyamatban van
a felsőörsi csapadékvíz-elvezetés vízjogi engedélyezése. Ez egy megismételt eljárás, amelyet Lovas



község sikeres fellebbezése folytán kell a hatóságnak ismételten lefolytatnia. Elmondja, hog már az
előzetes árgyalások során is rengeteg kétség merült íel azzal kapcsolatban, hogy milyen várható
hatással lesz a kiépített vízeIvezetés Lovasra, mert a nagyon szűk keresztmetszetű Lovasi-Séd patakba
összpontosuI viszonylag nagy vízgyűjtőterület vízmennyisége. Ez egy nagyobb esózés esetén
kiöntéssel fenyeget, sőt, ilyenre az elmúlt években példa is volt. Amennyire tudni lehet, Felsőörs az
engedély szempontjábóI kedvezó szakértói számításokkal rendelkezik a lezúduló vízre vonatkozóan,
azonban mindenképpen szakemberrel kell megvizsgáltatnunk ezeknek a számításoknak a helyességét,
illetve fel kell méretni egy fiiggetlen szakemberrel a várható következményeket. Az engedélyezési
eljárás a végéhez közeledik, helyszíni szem|ére is sor került tavasszal, ezért korábbi tanácsadónk,
Erdélyi Tamás javaslatára felkértük dr. Benczúrné Lázás Éva okleveles építőmérnököt, vízügyi
szakembert, a ,,Dr. Benczúr és Társa" Szakértői Bt. tagiát arra, hogy készítse el szakvéleményét a
kia|aku|t és a várható helyzetről. VéIeményem szerint egy i|yen szakvéIeményre mirrdenképpen
szükség van egyrészt azért, hogy tisaában legyünk Lovas vízügyi helyzetével, másrésa a hatósági
eljárásban is nary jelentősége van álláspontunk szakértői véleménnyel való alátámasztásának. Így
Lovas helyzetét kelló súllyal kezeli az engedélyező hatóság. Véleménye szerint a testületnek mindent
meg ke|l tennie Lovas szakszerű védelme érdekében, A szakértó asszony által tett ajánlat kiküldésre
kerü|t, elózetesen egyeztettek az elfogadásáról a képviselók, így a szerződés már aláírásra került, a
szakértó elkezdte munkáját.
Takács Ferenc képviselő: Akkor lett volna szakszerű Felsőörs részéról az eljárás, ha előbb a
záportározót valósítja meg és engedélyezteti, azután a yízelyezetést.
Ferencz_y Gábomé polgármester: Lovasnak olyan alacsony a költségvetése, hogy a záportároző
kivitelezésébe nem tud beszállni,
Pap Huba képviseló: Ez nem is várható el, miért kellene a saját költségünkön védekezni, ha Felsóörs
okozta a súlyosabb helyzetet?
Ferenczv Gábomé polgármester: Az engedély megadása még hagyján, de a zápoftározőt Felsőörsnek
kelI megvalósítania.

Kérdés,hozzászólás, más javaslat nem volt, a poIgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint
> Ki éft egyet azzal, hogy megerósítésre kerüljön Lovas Község Önkormányzata megbízó és a

,,Dr. Benczúr és Társa" Szakéftói Bt. (képviseli: Dr. Benczúrné Lázár Éval megbízott között a
felsőörsi csapadékvíz-elvezetés vízjogi engedélyezésének véleményezésére vonatkozó
igazságügyi műszaki szakértő vélemény elkészítésére létrejött megbízási szerzódés, amely
alapján a szakértő 150,000,- Ft + ÁFA, azaz összesen 190.500,- Ft összegú megbízási dijra
jogosult?

Lovas Község Önkorrnányzat Képviselő-testüleíe 4 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
kö vetkező h atár o zatáí:

5212015.(V.1 1.) Önkormányzati határozat:
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a
Lovas Község Önkormányzata megbiző és a ,,Dr. Benczúr és
Társa" Szakértői Bt. (képviseli: Dr. Benczúrné Lázár ilva beltag,
okleveles építőmérnök) megbízott között a felsőörsi csapadékvíz-
€lvezetés vízjogi engedélyezésének véleményezésére vonatkozó
igazságügyi műszaki szakértő vélemény elkészítésér€ létrejött
megbízási szerződést, amely alapján a szakértő 150.000,_ Ft +

AFA, azaz összesen 190.500,- Ft összegű megbizási díjra jogosult,
!gP!{g Ferenczy Gábomé polgármester
Határidő: folyamatos

6,3 H, Pertorini Noémi kérelme.

Ferenczy Gáborné polgármester ismerteti H. Pertorini Noémi e-mail útján küldött kérelmét a Faluház
Nagytermének bérlésére, angol nyelvi és képességfej lesztő napközis tábor megrendezése céljából. A
kérelem részleteit a képviselőkhöz is eljuttatott e-mail tartalmazza. A polgármester javasolja, hogy a
szomszédos Nagy Gyula Galériával vegye fel a kapcsolatot a szervező, ahol a napközis táborok
lebonyolításához kedvezőbb feltéteIeket találnak a szervezók.



Kérdés, hozzászólás, másjavasIat nem volt, a polgármester szav azásta teszi fel a kérdést miszerint
> Ki ért egyel azzal, hogy H. Pertorini Noémi kérelme elutasításra kerüljön, és tájékoztató levél

kerúljön részére megküIdésre, amelyben a Testület a Nagy Gyula Galériával való
kapcsolatfe lvételt javaso lja?

Lovas Község Önkormányzat Képviseló{estülete 4 szavazatlal, ellenszavazat nélkül meghoaa
következő h atár ozatát:

53/2015.(V.1 1.) Önkormánvzati határozat:
Lovas község Önkormányzat Képviselő-testülete H. Perlorini
Noéminek a Faluház Nagytermének bérlésére irányuló kérelmét
elutasítja. A Testület felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a
kérelmezőt arr6l, hogy a lovasi Nugy Gyula Galéria
tulajdonosával vegye fel a kapcsolatot, a napközis tábor
megrendezésére kedvezőbb feltételek miatt.
!9!9Pq Ferenczy Gáborné polgármester

!4,1!5!!1ő: folyamatos

6.4 A 010/6 helyrajzi számon található rekultivált hulladéIderakó téritésmentes átvétele és

törzsvagyonba vétele.

Ferenczy Gáborné polgármester elmorrdja, hogy a KEOP 2.3.\IZF -09-2010-0023 azonosító szárnú,

,,Az Eszak-Balatoni Térség Települési Szi|árdhLrlladék-kezelési Rendszer működési területén lévó 33

db települési hulladéklerakó rekultivációjának megvalósítása" elnevezésű projekt keretében került
rekultiválásra a Lovas 0l0/6 helyrajzi számon e|helyezkedő egykori szilárdhulladék lerakó. A projekt
során Társulási megállapodást kötött az önkormányzat azEszak-Balatoni Térség Regionális Települési
Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulással, amely szerint a Tarsulás a rekultivációs projekt
megvalósítása során létrejött vagyont, beleértve a felmerült köItségeket és az előkészítés költségeit is,

a projekt lezárást követően átadja a rekultivációban közvetlenül érintett önkormányzatoknak, akik azt
saját számviteli nyilvántartásukbalr, mint az adott területek étékkorrekcióját tartják nyilván és
gondoskodrrak a rekultiváció során a Társulás által vállah kötelezettségek teljesítéséről. A beruházás
átadásáról megállapodást köt a Társulás és az Önkormányzat, ennek értelmében a Társulás
30.236.291,- Ft összegben nettó értéken térítésmentesen átadja a projektre vonatkozó rekultivációs
munkálatok tárgyú befejezetlen beruházást az önkormányzatnak, aki a rekultivált terület
értékkorrekciójaként 201 5. április 20. napjával állományba veszi és törzsvagyonként aktiválja.

Kérdés, hozzászőlás, másjavaslat nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint
> Ki ért egyeí azza\,Irogy az Önkormányzat kössön rnegállapodást az Észak-Balatoni Térség

Regionális Települési Szi|árdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulással, amelyrrek
értelmében a Társulás 30.236.297,- Ft összegben nettó értéken térítésmentesen átadja a
projektre vonatkozó rekultivációs munkálatok tárgyú befejezetlen beruházást az
önkormárryzatnak, aki a rekultivá|t terület értékkorrekciójaként 20l5. április 20. napjával
állományba veszi és törzsvagyonként aktiválja?

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testüIete 4 szavazatíal, ellenszavazat nélkü| meghoaa
következő határozatát:

54/2015.(V.1 1.) Önkormánvzati határozat:
Lovas község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Lovas 0l0/6 helyrajzi számú ingatlanon található
rekultivált hulladéklerakó vonatkozásában megállapodást köt az
]!szak-Balatoni Térség Regionátis Települési Szilárdhulladék
Kezelési Onkormányzati Társulással, amelynek értelmében a
Társulás 30.236.297,- Ft összegben nettó értéken térítésmentesen
átadja a projektre vonatkozó rekultivációs munkálatok tárgyú
befejezetlen beruházást az őnko rmányzatnak, az Ön kormányzat
pedig a rekultivált terület értékkorrekciójaként 2015. április 20.
napjával állományba v€szi és törzsvagyonként aktiválja.



A Képviselő-testület íelhatalmazza a polgárm€stert
megállapodás és a kapcsolódó jognyilatkozatok aláírására.
Felelős: Ferenczy Gábomé poIgármester
HatáridŐ: folyamatos

NAPIREND UTÁtv:

A polgármester megkérdezi, hogy napirend utáni bejelentése van-e valakinek?

Napirend utáni bejelentés nem volt, a polgármester a ülést 19 óra 00 perckor

Kmí.

ü,{_A_j--q--\-- \
Ferenczy Gáborné \

Polgármester Aljegyző

{W*


