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NAPIREND E L İ T T :
Ferenczy Gáborné polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy az 5 fı
települési képviselı közül 4 fı van jelen, így a Képviselı-testület határozatképes. Az ülést
megnyitja.
A polgármester napirend elıtt tájékoztatja a Képviselı-testületet az elmúlt idıszakban
történt eseményekrıl az alábbiak szerint:
 Az orvosi rendelıbe szánt telefonra megérkezett az árajánlat, a megrendelést elküldtük
16 eFt + Áfa összegbe fog kerülni.
Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete a polgármester napirend elıtti
tájékoztatóját tudomásul vette.
Ferenczy Gáborné polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére, a meghívóban
megjelöltek szerint. Megkérdezi, hogy a javasoltakon kívül egyéb napirendi javaslata van-e
valakinek
Egyéb napirendi javaslat nem volt, a Képviselı-testület az ülés napirendjét az alábbiak
szerint határozta meg:
NAPIREND:
1. Civil szervezetek beszámolói a 2010.évi tevékenységükrıl
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2. Beszámoló a Rendırség közbiztonság és bőnmegelızési tevékenységérıl
3. Háziorvosi beszámoló 2010. évi tevékenységérıl
4. 2010. évi költségvetési elıirányzat módosítása
5. Vegyes ügyek
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1. napirend: Civil szervezetek beszámolói
(A beszámolók a jegyzıkönyvhöz csatolva)
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a beszámolókat is megkapták e-mailben,
valamint a civil szervezetek vezetıi is meghívást kaptak az ülésre.
Elsıként a Malomvölgy Nyugdíjasklub beszámolóját ismerteti és megkérdezi vezetıjét, hogy
kívánja-e kiegészíteni a beszámolóját?
Dienes Károly a Nyugdíjasklub vezetıje:
Nem kívánja a beszámolót kiegészíteni, úgy érzi mindent leírt, amit fontosnak tartott. Kéri
tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket.
A következı beszámoló a Nagy Gyula Mővészeti Alapítvány beszámolója. Megkérdezi az
Alapítvány képviselıjét kívánja-e kiegészíteni beszámolóját?
Nagy Mária, a Galéria Igazgatója
Nem kívánja kiegészíteni beszámolóját, tegyék fel kérdéseiket.
Csajka György képviselı:
Az elnök személyének kérdése érdekelné.
Nagy Mária a Galéria Igazgatója
Most próbálnak új elnököt szerezni, keresik a megfelelı személyt. Olyat szeretnének, akinek
vannak kapcsolatai, jó helyismeret van. Sajnos, amíg nincs meg ez a személy, nagyon nehéz
feladatokat intézni. Amit ı el tud látni, azok mőködnek, amihez már többen kellenek, azokat
sajnos nem.
Csajka György képviselı:
Kezd ismert lenni a Galéria a környéken. Látta a programtervezetet és elmondja, hogy
szívesen vett volna olyan programokat, amik jobban megcélozzák a helyieket. Egy-egy
kiállítás megnyitón van 10-12 fı, akik a településrıl jelen vannak. Ez egy 50 fıs megnyitón
elég kevés. Hogyan lehet ezt orvosolni?
Ferenczy Gáborné polgármester
Jó volt tavaly a régi pénz kiállítás, amit az Egyesülettel közösen szerveztek. Idén is lesz helyi
érdekeltségő kiállítás.
Nagy Lizetta
Véleménye szerint a meghívók terjesztésével van probléma, ugyanis általában e-mailben
küldik a meghívókat, és sajnos nagyon kevés e-mail címmel rendelkeznek.
Ferenczy Gáborné polgármester
Javasolja, hogy a honlapon kell közzétenni a programokra a meghívót, illetve plakátot
készíteni és azokat kihelyezni a forgalmasabb pontokra.
Dienes Károly a lakosság körébıl
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İ úgy tudja, hogy régen a Mővész úr nagyon sok képet festett Lovasról, amiken a már nem
meglévı épületek is rajta vannak. Ezeket a képeket hiányolják a lovasiak.
Nagy Mária a Galéria Igazgatója
Elmondja, hogy ez már náluk is felmerült és tervbe van véve.
Hull Zita alpolgármester
Kérdése az, hogy nem lehetne-e olyan kiállítást, programot szervezni, ami átmenne vásárba,
ezáltal az emberek használati tárgyakat vehetnének, és abból lenne bevétele a Galériának.
Nagy Mária a Galéria Igazgatója
Volt már erre kísérlet, sajnos nem sok sikerrel.
Ezt követıen Lovasi Lovas Egyesület beszámolója következik. A polgármester megkérdezi az
egyesület képviselıjét, hogy kívánja-e kiegészíteni beszámolóját?
Szabó Miklósné az Egyesület titkára:
A beszámolót kiegészíteni nem kívánja, elmondja még, hogy próbáltak pályázatot benyújtani,
de sajnos nem nyertek. Elmondja továbbá, hogy sokkal kevesebb a bevételük, több a
költségük. Kevesebb tagjuk van.
Csajka György képviselı:
A 420 eFt bevételbıl mennyi a tagdíj?
Szabó Miklósné az Egyesület titkára:
40 eFt a tagdíj, 3000 Ft a személyenkénti tagdíj, sajnos ennyien maradtak csak. Megpróbálják
érdekeltté tenni a fiatalokat is, de sajnos nincs
Következıként a Polgárırség vezetıjét kérdezi kívánja-e kiegészíteni beszámolóját?
Szőcs József a Polgárırség vezetıje:
Elıször is szeretné kérni az önkormányzatot, hogy intézkedjen azzal kapcsolatban, hogy a
107-es szám oda csörögjön, ahova tartozunk, tehát Balatonalmádiban, mert nem szerencsés,
hogy több helyen kell elmondani a problémát, mire a megfelelı helyre érkezik a panasz.
Másodszor pedig azt szeretné, hogy valami módon meg lehessen akadályozni a lomizást, a
házalói tevékenységet a faluban. Vagy külön jegyzıi engedéllyel mőködhessen.
Tóth Gáborné körjegyzı
Elmondja, hogy akik lomiznak, ık engedéllyel teszik, állandó lakcím szerint illetékes jegyzı
adhat ki nekik engedélyt a tevékenységre, de rendelkezniük kell környezetvédelmi
engedéllyel. Így ez alapján, akinek van engedélye erre a tevékenységre, az elviheti. Rendır
megállíthatja, és igazoltathatja, valamint megkérdezheti a nála található tárgyak eredetérıl.
Hebling Ernı rendıralezredes
Valóban környezetvédelmi engedéllyel is kell rendelkezniük azoknak, akik ezt a
tevékenységet végzik, illetve amennyiben nem tudják igazolni a tárgyak eredetét, illetve nem
rendelkeznek megfelelı engedélyekkel szabálysértési eljárást indítanak ellenük.
Utolsóként a Lovas Jövıjéért Egyesület beszámolója következik.
Hull Zita elnök
A beszámolót kiegészíteni nem kívánja, azonban elmondja, hogy elkezdtek egy ötleteléses
találkozót. Dolgoznak a taggyőjtésen, és olyan programokat szeretnének szervezni, ami
minden korosztályt megmozgat.
Csajka György képviselı
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Össze kell vegyíteni az Egyesületet az Alapítvánnyal, ugyanis az Alapítványnak vannak olyan
színvonalas programjai, lehetıségei, amellyel lehetne színesíteni az Egyesület programjait.
Szívesen látott volna az Egyesület programjai között ilyen fajta terveket. Elmondja, hogy nem
érzi ki azt a megfogalmazást, ami az Egyesület nevében szerepel.
Hull Zita elnök:
Tavaly a farsangot az Önkormányzat felkérésére rendeztük meg, hagyományteremtı céllal,
klubdélutánok is mindig vannak, mindig van meghívott vendég, aki elıadást tart. Elsıdleges
feladat a közösségépítés, ebbıl alakulhatnak ki a nagyobb programok.
Csajka György képviselı
Véleménye szerint meg kellene nézni, merre lehet még nyitni.
Hull Zita elnök:
Ezzel a kezdte a kiegészítést, hogy errıl megy most a tanácskozás.
A polgármester megköszöni a beszámolókat, elmondja, hogy a Hunyadi Huszár és Betyár
Egyesület közül nem tudnak jelen lenni, annyit szeretne kiegészítésként hozzáfőzni, hogy
rendezvényekbıl kiveszik a részüket, ahol tudnak, jelen vannak. A polgármester további sok
sikert kíván a civil szervezeteknek a munkájukhoz.
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, hozzászólása a beszámolókkal kapcsolatban?
Kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester a Civil szervezetek beszámolóit együtt teszi fel
szavazásra miszerint:
 ki ért egyet a Civil szervezetek 2010. évi beszámolóinak elfogadásával
Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4 szavazattal ellenszavazat nélkül
meghozta a következı határozatot:
27/2011. számú Önkormányzati határozat:
Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete
• a Malomvölgy Nyugdíjasklub,
• a Polgárır Egyesület,
• a Lovasi Lovas Egyesület,
• a Nagy Gyula Mővészeti Alapítvány
• Lovas Jövıjéért Egyesület
• Hunyadi Huszár és Betyár Egyesület
2010. évi tevékenységérıl szóló beszámolóját elfogadja.
2. napirend: Beszámoló a Rendırség közbiztonság és bőnmegelızési tevékenységérıl
(A beszámoló a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Hebling Ernı rendıralezredes
Köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy a Balatonalmádi Rendırkapitányság eredményes
évet zárt, amint az a küldött beszámolóban is látszik. Bemutatja Balogh Attila
rendırszázadost, valamint Kaszás Zsolt fıtörzsırmestert, aki Lovas község körzeti
megbízottja. Elmondja, hogy valószínőleg megürül a felsıörsi lakás, ahova a körzeti
megbízott a családjával együtt be tud költözni és akkor hatékonyabb lesz az együttmőködés,
valamint Édes Zoltán alsóörsi körzeti megbízottal együtt már el tudják látni a rájuk bízott
feladatokat és elıbb fognak értesülni a hírekrıl, eseményekrıl. Kéri, hogy amennyiben
lehetséges a helyi újságból ık is szeretnének egy példányt kapni. Ismerteti, hogy
szabálysértési eljárás a kocsmával kapcsolatban volt az elmúlt évben, valamint voltak a
Cifhegyen betörések, de ezt fokozott rendıri jelenléttel vissza tudták szorítani. Az elızıekhez
képest kevesebb létszámmal dolgoznak, bár sokan jönnének vissza dolgozni. Jelenlegi
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létszámmal, ellátottsággal tudják hozni a 2010-es szintet, vagy akár jobb is lehet, amennyiben
sikerül összedolgozni a Polgárır Egyesülettel. Az idei évre is, amennyiben lehetséges, kérné a
támogatást az önkormányzattól, természetesen errıl pontosan el fognak számolni, illetve
ígéretet tesz arra, hogy ezt az összeget itt helyben fogják felhasználni.
Csajka György képviselı:
Mindenekelıtt gratulál ehhez a teljesítményhez, végigböngészte a beszámolót, ha ilyen
ütemben haladnak, megyei szinten is elıkelı helyen fognak szerepelni. Kérdése az lenne,
hogy szeretne valami módszert találni az autósok megfékezésére a Balatoni utcában, mert
néha iszonyatos sebességgel tudnak közlekedni. Pályázati forrásból most egy terelısziget
megoldását tervezzük.
Hebling Ernı rendıralezredes
Pontosan most képeztek ki 4 fıt ezekre a feladatokra. Annyit tudnak tenni, hogy a traffipax-ot
tudják kiküldeni.
Csajka György képviselı:
Neki ez is tökéletes megfelel, a visszatartó erı a fontos számára.
Tóth Gáborné körjegyzı
Neki olyan kérdése lenne, hogy fiatalkorú elkövetı, vagy fiatalkorú sérelmére elkövetett
bőncselekmény történt-e a településen? Valamint a bőnmegelızési koncepcióval kapcsolatban
a kerekasztal mőködtetésében számíthatunk-e a rendırség együttmőködésére.
Hebling Ernı rendıralezredes
Ilyen bőncselekmények nem történtek szerencsére, illetve természetesen együttmőködünk
ebben az ügyben.
Tóth Gáborné körjegyzı
Fogadóórával kapcsolatban mik a tervek, lehetıségek, illetve van-e már?
Kaszás Zsolt körzeti megbízott
Még sajnos nem sikerült fogadóórát szervezni.
Hebling Ernı rendıralezredes
Amennyiben tudnak számunkra egy helyet biztosítani, ahol megtarthatjuk a fogadóórát, akkor
meg lehet oldani.
A polgármester megkérdezi van-e valakinek egyéb kérdése, hozzászólása?
Kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint
 ki ért egyet a Rendırség 2010. évi tevékenységérıl szóló beszámoló elfogadásával.
Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4 szavazattal ellenszavazat nélkül
meghozta a következı határozatot:
28/2011. számú Önkormányzati határozat:
Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Rendırség 2010.
évi közbiztonság és bőnmegelızési tevékenységérıl szóló
beszámolóját elfogadja.
3. napirend: Háziorvosi beszámoló a 2010. évi tevékenységérıl
(A beszámoló a jegyzıkönyv mellékletét képezi)
Dr. Bardóczi Miklós háziorvos elmondja, hogy a beszámolót kiegészíteni nem kívánja,
megjegyzésként annyit mondana, hogy Lovas esetében magas az átlagéletkor, leginkább az
idısek problémáival kerülnek szembe.
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Pap Huba képviselı
Falugondnoki szolgálat igénybevételével kapcsolatban lenne kérdése, hogy kinek mi a joga,
mik a feladatkörök. Van egy pár eset, ahol naponta kihasználják a falugondnoki szolgálatot.
Sok idı elmegy arra, hogy meg kell várnia a kezelést. Gazdálkodni kell a szolgálattal. Ön
ragaszkodott-e hozzá, hogy így vegyék igénybe?
Dr Bardóczi Miklós háziorvos
Elmondja, hogy ez tıle független. Javaslatot adhat, illetve igazolhatja a szolgálat
szükségességét. İ nem kéri, és nem is kérheti. Ha a beteg kéri, ı adhat igazolást, hogy ez
indokolt.
Tóth Gáborné körjegyzı
Elmondja, hogy a rendeletünkben, illetve a falugondnok munkaköri leírásában benne van,
hogy kapcsolatot kell tartani a háziorvossal. Amennyiben az orvosnak tudomása van a beteg
körülményeirıl és indokoltnak tartja, kérheti a falugondnoki szolgálatot. Elmondja, hogy volt
idıszak, mikor ez a kapcsolattartás mőködött. Ha valaki igénybe kívánja venni a szolgáltatást,
a testület elıtt kell kérelmezni.
Dr Bardóczi Miklós háziorvos
Elmondja, hogy amikor még Alsóörsön volt szerdánként a vérvétel, akkor a busz csoportosan
szállította az embereket.
Csajka György képviselı:
A beszámolóban említi az asztali EKG cseréjét, a kérdése az, hogy mennyi idıs a készülék,
valamint az, hogy mennyibe kerülne egy új.
Dr Bardóczi Miklós háziorvos
A készülék 20 éves, egy újnak a beszerzési költsége kb. 200-250 eFt lenne. A lovasi rendelı
felszereltségben jó helyzetben van. Ha van erre vonatkozó szándék, akkor az további
megbeszélést igényel.
Csajka György képviselı:
Valamint megkérdezi, hogy az említett kártérítési perrıl lehet-e valamit tudni.
Dr Bardóczi Miklós háziorvos
Nem szeretne az ügy lezárásáig beszélni. ISO rendszerben dolgoznak, eszerint minden
reklamációt nyilván kell tartani.
Tóth Gáborné körjegyzı
Elmondja továbbá, hogy az asszisztencia és a hivatal között sem jó a kapcsolat, ugyanis a
közgyógyos borítékokat teljesen idegen emberekkel küldetik fel, pedig ezeken sok személyi
adat van rajta. Szóljanak fel, hogy kész van a boríték, le tudunk menni érte és a saját
helyzetünket is meg tudjuk könnyíteni, mert egybıl ki tudjuk töltetni a hozzá tartozó
kérelmet. 3 napunk van arra, hogy továbbítsuk ezeket az OEP felé, és ezeket a dátumokat
szigorúan veszik.
Dr Bardóczi Miklós háziorvos
Elnézést kér, errıl nem tudott, de intézkedni fog.
A polgármester megkérdezi van-e valakinek egyéb kérdése, hozzászólása?
Kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint
 ki ért egyet a háziorvos 2010. évi tevékenységérıl szóló beszámoló elfogadásával.
Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4 szavazattal ellenszavazat nélkül
meghozta a következı határozatot:
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29/2011. számú Önkormányzati határozat:
Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete a háziorvosi
alapellátás 2010. évrıl szóló beszámolóját elfogadja.
4. napirend: 2010. évi költségvetési elıirányzat módosítás
Bauernhuber Eszter pénzügyi elıadó elmondja, hogy az elıterjesztésben foglaltakhoz képest
nem kíván kiegészítést tenni, amennyiben kérdés van szívesen válaszol.
Csajka György képviselı:
2162 eFt-ot elköltöttünk a saját mőködésünkre. Ez sok pénz, ebbıl egy pályázat önerejét
lehetett volna finanszírozni.
Bauernhuber Eszter pénzügyi elıadó
Az utak helyreállítása, valamint a vizesblokk kialakítása volt magasabb összegő a tervezetthez
képest.
Tóth Gáborné körjegyzı
A vizesblokk be volt tervezve, a festési munkálatok voltak azok, amik jelentısebb kiadást
jelentettek.
A polgármester megkérdezi, hogy egyéb kérdése, hozzászólása van-e valakinek.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, miszerint
 Ki ért egyet a 2010. költségvetési elıirányzat módosításával?
Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
meghozta a
5/2011. (III.30) 2010. évi költségvetésérıl szóló rendeletének módosításáról
(A rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva)
5. napirend: Vegyes ügyek
1.) Felsıörs Kishegy pályázat adatkérés
Ferenczy Gáborné polgármester
Röviden ismerteti a felsıörsi polgármester megkeresését, miszerint a Kishegy Eperfasor
győjtıútra benyújtott és sikeres pályázat esetén a Képviselı-testület úgy határozott, hogy
abban az esetben valósul meg a projekt ha az önrészt az úttal érintett ingatlan-tulajdonosok
megfinanszírozzák. Megkeresnék mind a felsıörsi, mind a lovasi érintetteket, hogy a
beruházást csak akkor indítják el, ha az út felújításához az 50%-ot az érintettek rendelkezésre
bocsátják. Ehhez kérik az Önkormányzatot, hogy az érintett ingatlantulajdonosok adatait
kiadjuk. Elmondja továbbá, hogy amennyiben szükséges a felsıörsi polgármester jönne
tárgyalni is az üggyel kapcsolatban.
Csajka György képviselı:
Véleménye szerint adjuk ki adatokat, valamint kérjünk tervezési ajánlatot az aszfaltozásra, és
a vízelvezetı árok készítésére.
Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért Csajka György képviselı
javaslatával.
2.) Református Egyházközség beadványa
A polgármester elmondja, hogy most veszik igénybe azt az összeget, ami a tavalyi évben
folyósítottunk számukra. Kérik, hogy a felújítási munkák idejére a Templom téren (a két
templom közötti területen) számukra és a kivitelezı számára a területhasználatot
engedélyezzük, valamint keressük a lehetıségeket az elıírt részbeni akadálymentesítésre.
Továbbá kérik még, hogy a felújítás ideje alatt a Faluház kistermében tarthassák az
istentiszteleteket.
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Megkérdezi, hogy van- e valakinek kérdése, hozzászólása?
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint
 ki ért egyet azzal, hogy a felújítás idejére a Faluház valamelyik termét biztosítsuk
istentisztelet megtartására?
Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4 szavazattal ellenszavazat nélkül
meghozta a következı határozatot:
30/2011. számú Önkormányzati határozat:
Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Alsóörs-Lovasi
Református Társegyházközség számára a lovasi református templom
felújításának idejére a Faluház termét istentisztelet tartására biztosítja.
3.) Közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázat
A polgármester elmondja, hogy az ezzel kapcsolatos elıterjesztést a képviselık megkapták.
200 eFt önerıvel 200 eFt-ra lehet pályázni. Elmondja, hogy elızetes becslés alapján 403 eFtra kaptak ajánlatot, fénytechnikai eszközök beszerzésére.
Csajka György képviselı
Szükség van-e e nekünk erre?
Ferenczy Gáborné polgármester:
Elmondja, hogy ezt a pályázatot mindenképpen jó lenne benyújtani, és valamilyen módon
megoldani a fénytechnikát a nagyteremben.
Megkérdezi, hogy egyéb kérdése van-e valakinek.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, miszerint
 Ki ért egyet azzal, hogy az Önkormányzat 200 eFt önerı mellett a támogatást
benyújtsa?
Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete 3 szavazattal 1 ellenszavazattal
meghozta a következı határozatot:
31/2011. számú Önkormányzati határozat
Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete a közmővelıdési
terem eszközeinek biztosítása céljából pályázatot nyújt be a 4/2004.
(II.20) NKÖM rendelet alapján kiírt pályázatra.
Az Önkormányzat a pályázat teljes összegét 400.000 Ft-ban
határozza meg, melyhez 200.000 Ft önrészt biztosít 2011. évi
költségvetése terhére.
Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete közösségi
színtérként kijelöli a Lovas Faluház (Lovas, Fı u. 8.) kultúrtermeként
mőködı nagytermét.
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázat
határidıre történı benyújtására tegye meg a szükséges
intézkedéseket.
Felelıs: Ferenczy Gáborné polgármester
Határidı: 2011. március 25.
4.) Kuti Norbert és Simon Bernadett beadványa
A polgármester elmondja, hogy az elıterjesztést a képviselık a meghívóval együtt
megkapták. Ismerteti továbbá, hogy az ügyfelek szóban elmondták, hogy markoltassuk ki egy
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minimális mértékben a már meglévı árkot, mert elviszi ıket a víz. A kért murva elterítésében
közremőködnek illetve vállalják azt.
Pap Huba képviselı
Ha ott az árkot kimélyítjük, akkor ott nem lehet majd közlekedni, ugyanis már így is alig
férnek el a nagyobb mérető autók, illetve van amelyik már nem is fér el. Valamint a murvát
pedig elviszi a következı esı, tehát ez csak átmeneti megoldás lenne.
Ferenczy Gáborné polgármester
Ez esetben javaslatot kérünk a probléma megoldására.
Csajka György képviselı
Javaslata az, hogy meg kell terveztetni annak az útnak az asztfaltozását, valamint a
vízelvezetı árkot a 753/2 hrsz-ú Barackos útig.
Ferenczy Gáborné polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint
 ki ért egyet a javaslattal, miszerint egy hosszú távú megoldást keresve terveztessük
meg az utat és a hozzátartozó vízelvezetı árkot?
Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4 szavazattal ellenszavazat nélkül
meghozta a következı határozatot:
32/2011. számú Önkormányzati határozat
Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Kishegyi
utca aszfaltozására valamint a vízelvezetı árok a 753/2 helyrajzi
számú Barackos útig történı terveztetését határozza el.
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a
tervezésre legalább három tervezıi ajánlatot kérjen be.
Felelıs: Ferenczy Gáborné polgármester
Határidı: 2011. április 30.
5.) Pénzeszköz lekötése
Tóth Gáborné körjegyzı elmondja, hogy 6m Ft pénzeszköz lekötését javasolja 30 napra, mert
nem kedvezıbb akkor sem, ha hosszabb idıre van lekötve. Amennyiben 30 nap múlva sincs
szükség az összegre, akkor meg lehet hosszabbítani a lekötést.
A polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint
 ki ért egyet azzal, hogy a 6m Ft-ot 30 nap idıtartamra lekössük?
Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4 szavazattal ellenszavazat nélkül
meghozta a következı határozatot:
33/2010. számú Önkormányzati határozat
Lovas
Község
Önkormányzat
Képviselı-testülete
a
költségvetési számlán lévı szabad pénzeszközébıl 6m Ft, azaz
hatmillió forint összeg kamatozó betétbe történı elhelyezését
határozza el a számlavezetı OTP Bank Nyrt. Balatonalmádi
Fiókjánál.
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a
betétlekötési szerzıdés aláírására.
Felelıs: Ferenczy Gáborné polgármester
Határidı: azonnal
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6.) Falumegújítás és fejlesztés EMVA pályázat
Csajka György képviselı elmondja, hogy a faluközpont részeként a buszmegállók 10 éves
eredeti korszerősítésre szorul. Véleménye szerint ezeket a buszmegállókat módosítani kell
olyanra, hogy az úttesten álljon meg a busz, nem pedig külön öbölben. Terv elkészítéséhez
350 m hosszban 50 eFt + Áfa a geodéziai tervezés. Ugyanerre a szakaszra Demény Zoltán
áttervezésre, csapadékvíz elvezetés beépítésre 440 eFt összeget számolt. Az új terv
engedélyezése 300 eFt. Tehát 750 eFt-ot kellene elkölteni az induláshoz.
Elmondja, hogy van egy EMVA pályázat folyamatban - ami önrész nélküli pályázat – a
faluközpont rehabilitációjára. Ennek a pályázatnak a keretében megvalósíthatóak a szükséges
kerítésépítések, -felújítások, kocsma homlokzata valamint a hozzá tartozó zöldterület, a két
templom, a református templom homlokzata, a Galéria és a Faluház homlokzata, valamint
ezek zöldterületei. Ezen feladat tervezésére felkérte Kéri Katalint fıépítészt, hogy tervezze
meg. A probléma annyi, hogy a járdaépítés ennek a pályázatnak a keretei között nem
valósítható meg, erre másik pályázatot kell keresni. Úgy gondolja, hogy minél több mindent
bele kellene venni ebbe a pályázatba, mert amit kapunk, akkor annak látszatja is lesz a falu
felé. Május 31-ig kell benyújtani a pályázatot.
Tóth Gáborné körjegyzı:
Elmondja, hogy volt egy tájékoztatón, ahol direkt erre kérdezett rá, és ott azt mondták, hogy
csak novemberben írják ki a pályázatot.
Ferenczy Gáborné polgármester
Javasolja a tervezési dokumentáció elkészítését.
Csajka György képviselı
Elmondja, hogy szüksége lenne egy felhatalmazásra a tárgyalások folytatására, valamint a
geodéta, Hernitz Csaba megbízásához.
A polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint
 ki ért egyet Csajka György képviselı felhatalmazásával a fent említett feladatok
elvégzéséhez?
Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4 szavazattal ellenszavazat nélkül
meghozta a következı határozatot:
34/2011. számú Önkormányzati határozat
Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete a település
központ fejlesztését határozza el (Fı u. 11. számtól a Séd
patakig húzódó terület). A fejlesztés elıkészítéseként Demény
Zoltán tervezı ajánlatát 400 eFt + Áfa összegben Hernitz Csaba
geodéta geodéziai felmérési ajánlatát 50 eFt összegben fogadja
el, az elfogadott összegeket 2011. évi költségvetési terhére
biztosítja. A Képviselı-testület az engedélyezéshez szükséges
eljáráshoz 300 eFt összeget biztosít 2011. évi költségvetési
tartaléka terhére.
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert és Csajka
György képviselıt a fejlesztés elıkészítési és koordinálási
feladatainak lebonyolítására.
Felelıs: Ferenczy Gáborné polgármester
Csajka György képviselı
Határidı: folyamatos
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NAPIREND UTÁN:
Hull Zita alpolgármester
A szelektív szigettel és a szelektív hulladékgyőjtéssel kapcsolatban mik az információk?
Ferenczy Gáborné polgármester
A szelektív sziget elhelyezése még egyeztetés alatt van, valószínő a királyszentistváni
hulladéklerakó megindulása után fogják ıket kihelyezni. Szelektív hulladékgyőjtés nem lesz
az idén.
Hull Zita alpolgármester
Megkezdıdött a jó idı, ismét felmerül az a probléma, hogy a buszmegállókban hétvége után
tele vannak a kukák háztartási szeméttel. Mit lehet ez ellen tenni?
Ferenczy Gáborné polgármester
Elmondja, hogy erre sajnos nincs megoldás. Amennyiben valaki bizonyítékkal alá tudja
támasztani, hogy miként került oda a szemét, akkor feljelentést lehet ellene tenni.
Hull Zita alpolgármester
Úgy tudja, hogy Bácsi Gyula és Torma Zoltán vettek egy aprítógépet. Nem lehetne beszélni
velük, hogy az övék lehet az összes levágott ág, szılıvesszı, stb. ha elviszik azokat – ne az út
mentén halmozódjanak és rohadjanak el, hátha nekik ez a megoldás jó üzletet, nekünk meg
tiszta falut jelent.
Ferenczy Gáborné polgármester
Elmondja, hogy ebbıl nekik nem lenne hasznuk, nem valószínő, hogy találnak rá megoldást.
Hull Zita alpolgármester
Lehet-e Lovason bolhapiacot tartani (pl. a Faluház udvarán). Ha igen, mi ennek a módja?
Tóth Gáborné körjegyzı
Abban az esetben lehet bolhapiacot tartani, ha az illetınek a mőködési engedélyében benne
van ez a tevékenység.
Hull Zita alpolgármester
Úgy tudja, hogy a Lovasi Hírek és a szórólapok is csak az állandó lakosokhoz jutnak el. Jó
lenne ıket is bevonni különbözı programjainkba. Hogy valósítható ez meg?
Pap Huba képviselı
Régen volt néhány példány a boltokban, most nem lehetne ugyanezt megoldani?
Ferenczy Gáborné polgármester
Ez többlet költséget jelentene, nincs garancia, hogy elviszik a pluszban nyomtatott újságot.
Véleménye szerint a honlapra kell feltölteni a programokat.
Csajka György képviselı
Valóban a honlapra kell feltenni minden programot, mert a nyaralók többet nézik a honlapot,
mint az állandó lakosok.
Hull Zita alpolgármester
Megkérdezi, hogy - mivel az Egyesület telephelye a Faluházba van bejelentve – számukra egy
tárolóhelyet, szekrényt tudnának-e biztosítani? Kellene az iratok elhelyezéséhez.
Ferenczy Gáborné polgármester
Megpróbálnak egy szekrényt a teleháznál felszabadítani.
Hull Zita alpolgármester
Virágosításra vannak tervek?
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Ferenczy Gáborné polgármester
A paloznaki polgármestertıl kapott egy nevet, ahonnan a virágokat beszerezve akár 15 Ft-ot
spórolhatnak egy tı növény árán.
Egyéb bejelentés nem volt, a polgármester a nyílt ülést 20 óra 55 perckor bezárta.

K.m.f.t.

Ferenczy Gáborné
polgármester

Tóth Gáborné
körjegyzı

