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LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

LOVAS 

Szám: 2/22/2017/Ált. 

JEGYZŐKÖNYV 

 

KÉSZÜLT:  Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

január 26-án, 10 órakor megtartott nyílt üléséről.  

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

JELEN VANNAK:  Ferenczy Gáborné polgármester 

 Hull Zita alpolgármester 

 Csajka György képviselő 

 Papp Huba képviselő 

 Spirk László képviselő 

TANÁCSKOZÁSI JOGGAL  

MEGHÍVOTT:  Szabóné dr. Jámbor Eszter aljegyző 

  

LAKOSSÁG KÖRÉBŐL:  - 

 

NAPIREND E L Ő T T :  

A polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az ülésen az 5 települési képviselő 

közül 5 fő van jelen, így a testület határozatképes. Az ülést megnyitja, javaslatot tesz az ülés 

napirendjére. Javasolja, hogy a Testület 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 volt, a Képviselő-testület a nyílt ülés napirendjét az 

alábbiak szerint határozta meg: 

NAPIREND: 

 

1. A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak véleményezése, 

 

2. Alsóörs Közös Önkormányzati Hivatal ASP pályázatához történő csatlakozás 

 

3. Vegyes ügyek: 

 

- Vilkász Kft. közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás kérése 

- Malomtanya Kft. kérelme 

- Kiss Zoltán és Kissné Ughy Bernadett kérelme 

- Magyar Zsófia kérelme 
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NAPIREND T Á R G Y A L Á S A :  

 

1. napirend A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak véleményezése 

 

Ferenczy Gáborné polgármester ismerteti a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést. Az elkészült 

javaslat szerint a Veszprém Megyei Kormányhivatal által a balatonfüredi Radnóti Miklós Általános 

Iskola, valamint a balatonfüredi Eötvös Lóránd Általános Iskola került kijelölésre.  

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

➢ Ki ért egyet azzal, hogy a Képviselő-testület a Veszprém Megyei Kormányhivatal által Lovas 

községre meghatározott kötelező felvételt biztosító általános iskolák besorolást megismerte, 

azt jóváhagyja? 

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

következő határozatát: 

1/2017.(I.26.) Önkormányzati határozat: 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém 

Megyei Kormányhivatal által készített, Lovas községre 

meghatározott kötelező felvételt biztosító általános iskolák 

besorolást megismerte, azt jóváhagyja.  

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Képviselő-

testület véleményét tartalmazó határozatról szóló jegyzőkönyvi 

kivonat megküldésével tájékoztassa a Veszprém Megyei 

Kormányhivatalt. 

Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 

Határidő: 2017. február 15. 

 

2. napirend: Alsóörs Közös Önkormányzati Hivatal ASP pályázatához történő csatlakozás 

 

Ferenczy Gáborné polgármester ismerteti a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést. Az ASP 

projekthez kapcsolódó csatlakozási pályázat benyújtásához szükséges, hogy a közös hivatalt alkotó 

önkormányzatok képviselő-testülete felhatalmazza a székhely település polgármesterét arra, hogy a 

közös önkormányzati hivatalt alkotó önkormányzatok nevében a pályázatot benyújtsa.  

Ezt követően a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint 

➢ Ki ért egyet azzal, hogy  Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazást 

adjon a pályázat benyújtására Alsóörs község polgármesterének?  

 

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

meghozta a következő határozatát: 

 

2/2017.(I.26.) Önkormányzati határozat: 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 

Alsóörs Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesterét, hogy az 

önkormányzat nevében az ASP projekthez kapcsolódó 

csatlakozási pályázatot benyújtsa.  

 

Felelős: Szabóné dr. Jámbor Eszter aljegyző 

Határidő: azonnal 

 

3. napirend: Vegyes ügyek: 

 

- Vilkász Kft. közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás kérése 
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Ferenczy Gáborné polgármester ismerteti, hogy az E-On Zrt. megbízásából a Villkász Kft. villamos 

vezetékjog engedélyezése céljából egyszerűsített eljárást kezdeményezett. A nyomvonallal érintett 

önkormányzati tulajdonú területekre tulajdonosi, illetve a közutak tekintetében közútkezelői 

nyilatkozatot kér. 

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

➢ Ki ért egyet azzal, hogy Lovas község önkormányzata Lovas 053/1 és 055/1 hrsz.-ú 

területekre villamos vezetékjog engedélyezése céljából a tulajdonosi és közút kezelői 

hozzájárulását megadja? 

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

következő határozatát: 

3/2017.(I.26.) Önkormányzati határozat: 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete Lovas 053/1 és 

055/1 hrsz.-ú területekre a VEE-1464 számú terven feltüntetett 

nyomvonalon villamos vezetékjog engedélyezése céljából a 

tulajdonosi és közút kezelői hozzájárulását megadja.  

 

Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 

Határidő: azonnal 

 

- Malomtanya Kft. kérelme 

 

Ferenczy Gáborné polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Koleszár Gergely a 

Malomtanya Kft. ügyvezető igazgatója azzal a kérelemmel fordult Lovas Község Önkormányzatához, 

hogy a cégük tulajdonában lévő 48/10 és 48/3 hrsz.-ú telkek közé eső 48/9 hrsz.-ú helyi közút egy 

részét adja el cégük részére. 

Papp Huba képviselő: A közút belecsatlakozik más útba? 

Ferenczy Gáborné polgármester: Az érintett közút a Sédre fut ki. 

Csajka György képviselő: Az ezzel kapcsolatos összes költséget, beleértve a Rendezési Terv 

módosítását is a Kérelmezőnek kell vállalnia. 

Ezt követően a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, miszerint 

➢ Ki ért egyet azzal, hogy Lovas Község Önkormányzata a 48/9 hrsz.-ú helyi közút 48/10 hrsz. 

és a 48/3 hrsz.-ú ingatlanok közé eső részét eladja oly módon, hogy az adásvétellel 

kapcsolatos összes felmerülő költséget, beleértve a Rendezési Terv módosítását a Kérelmező 

viseli?  

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

a következő határozatot: 

4/2017.(I.26.) Önkormányzati határozat: 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Lovas 48/9 

hrsz.-ú közút, 48/10 hrsz.-ú ingatlan és a 48/3 hrsz.-ú ingatlan 

közé eső szakaszát a Malomtanya Kft.-nek eladja. A Vevőnek 

viselnie kell az adásvétellel kapcsolatos összes költséget, beleértve 

a rendezési terv módosításával kapcsolatos költségeket is. 

A vételár összegéről a képviselő-testület az ajánlatot követően 

dönt. 

 

Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 

Határidő: azonnal 
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- Alsóörs-Lovas-Paloznak konzorciumi pályázat kiegészítése  

Ferenczy Gáborné polgármester ismerteti, hogy a pályázathoz szükség van a csatlakozásról hozott 

határozatot kiegészíteni a megpályázott munkagép tárolását biztosító ingatlan helyrajzi számával és az 

önkormányzat gazdasági programjába feladatként belevenni a külterületi utak fenntartásához 

szükséges eszközök beszerzését 

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

➢ Ki ért egyet azzal, hogy Lovas Község a „vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és 

alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére és az utak l kezeléséhez, állapotjavításához, 

karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzésének megvalósítására kiírt VP6-

7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat csatlakozásáról hozott 78/2016 (XII.09.) számú határozatát a 

megpályázott munkagép tárolását biztosító ingatlan helyrajzi számával kiegészítse?  

 

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

következő határozatát: 

5/2017.(I.26.) Önkormányzati határozat: 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 78/2016. 

(XII.09.) számú önkormányzati határozatát a következőkkel 

egészíti ki: 

A megpályázott munkagép tárolását biztosító ingatlan helyrajzi 

száma:  Lovas 25/1 hrsz. és 26/1 hrsz.  

 

Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 

Határidő: azonnal 

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

➢ Ki ért egyet azzal, hogy Lovas Község Önkormányzatának gazdasági programjába feladatként 

kerüljön be a külterületi utak fenntartásához szükséges eszközök beszerzése?  

 

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

következő határozatát: 

6/2017.(I.26.) Önkormányzati határozat: 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 48/2015. 

(V.11.) számú önkormányzati határozattal elfogadott 2015-2019 

évekre szóló gazdasági programját a következőkkel egészíti ki: 

 

Infrastruktúrális fejlesztések: az utak fenntartásához eszközök 

beszerzése  

(A Gazdasági Program a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 

Határidő: azonnal 

 

NAPIREND U T Á N :  

 

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

Napirend utáni bejelentés a képviselők részéről nem volt. 

 

A polgármester a nyílt ülést 11 óra 30 perckor bezárta és zárt ülés tartását rendelte el. 

Kmf.  
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