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LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

LOVAS 

Szám: 2/22-7/2017/Ált. 

JEGYZŐKÖNYV 

KÉSZÜLT:  Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

május 18-án, 15 órakor megtartott nyílt üléséről.  

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

JELEN VANNAK: Ferenczy Gáborné polgármester 

 Volford-Hull Zita alpolgármester 

 Csajka György képviselő 

 Pap Huba képviselő 

 Spirk László képviselő 

  

TANÁCSKOZÁSI JOGGAL  

MEGHÍVOTT:  Báró Béla jegyző megbízásából: Szabóné dr. Jámbor Eszter aljegyző 

LAKOSSÁG KÖRÉBŐL: - 

NAPIREND E L Ő T T :  

Ferenczy Gáborné polgármester köszönti a megjelenteket. 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 pontokon kívül tárgyalja meg 

a mai napon e-mail útján megküldött előterjesztést a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn 

túli házasságkötés létesítésének engedélyezéséről, valamint az ezért járó többletszolgáltatás 

ellentételezéséről szóló rendeletet. 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. Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi 

költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról szóló rendeletének 

elfogadása, 

2. Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli és a 

hivatali munkaidőn túli házasságkötés létesítésének engedélyezéséről, valamint az 

ezért járó többletszolgáltatás ellentételezéséről szóló rendeletének elfogadása, 

3. Civil szervezetek 2016. évi támogatásáról szóló beszámolóinak elfogadása, 

4. Civil szervezetek 2017. évi támogatása, 

5. Lovas Község Önkormányzatának II. félévi munkaterve 

6. Vegyes ügyek. 
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NAPIREND T Á R G Y A L Á S A :  

 

1. napirend Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. 

évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról szóló rendeletének 

elfogadása, 

 

Ferenczy Gáborné polgármester: a képviselő-testület megkapta a zárszámadásról szóló rendeletünk  

tervezetét. Van-e kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatban? 

Miután további kérdés, hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, miszerint 

➢ Ki ért egyet az Önkormányzat a 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány 

jóváhagyásáról szóló 7/2016. (V.09) önkormányzati rendelet elfogadásával? 

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

 

3/2017.(V.18.) önkormányzati rendeletet a 2016. évi 

költéségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról. 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

2. napirend: Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali helyiségen 

kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés létesítésének engedélyezéséről, valamint 

az ezért járó többletszolgáltatás ellentételezéséről szóló rendeletének elfogadása, 

 

Ferenczy Gáborné polgármester: a képviselő-testület a mai napon megkapta a házasságkötéssel 

kapcsolatos rendelet tervezetét. Mivel az anyakönyvvezetők az alsóörsi hivatal munkatársai, ezért a 

mellékletben szereplő szolgáltatások árai a közös hivatal által meghatározott árakhoz igazodnak. Van-e 

kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatban? 

Miután további kérdés, hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, miszerint 

➢ Ki ért egyet a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés létesítésének 

engedélyezéséről, valamint az ezért járó többletszolgáltatás ellentételezéséről szóló 4/2017. 

(V.18) önkormányzati rendelet elfogadásával? 

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

 

4/2017.(V.18.) önkormányzati rendeletet  a hivatali helyiségen kívüli 

és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés létesítésének 

engedélyezéséről, valamint az ezért járó többletszolgáltatás 

ellentételezéséről szóló rendeletet 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

3.napirend: A civil szervezetek és az egyházak 2016. évi beszámolójának elfogadása. 

 

Ferenczy Gáborné polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy beérkeztek a civil szervezetek és 

egyházak beszámolói. Az egyházak és a Lovas Jövőjéért Egyesület beszámolója példaértékű. A Lovasi 
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lovas egyesület elszámolása nem teljes, 3000 Ft, hiány mutatkozik az elszámolásban. A Nagy Gyula 

Galéria igaz határidőn túl, de benyújtotta az elszámolását, viszont számlákkal nem igazolta azt. 

Csajka György képviselő: A szerződésben benne van, hogy meddig kell elszámolniuk és ha nem teszik 

annak mi a következménye. Kérem a jegyzőt, hogy 15 napos hiánypótlással szólítsa fel ezeket a 

szervezeteket, hogy számlákkal igazolják mire költötték a támogatást. Azt javaslom, hogy ennek a két 

szervezetnek a beszámolóját nem fogadjuk el. 

A képviselők egyetértettek a javaslattal. 

A polgármester javasolja, hogy a civil szervezetek, egyéb szervezetek és az egyházak beszámolójának 

elfogadásáról külön-külön határozatban döntsön a képviselő-testület. 

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

➢ Ki ért egyet a Római Katolikus Egyház beszámolójának elfogadásával? 

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

következő határozatát: 

19/2017.(V.18.) Önkormányzati határozat: 

Lovas község Önkormányzat Képviselő-testülete a Paloznak-

Csopak-Lovas, Felsőörs Római Katolikus Egyházközségek 

Plébánia Hivatala által a Lovasi Római Katolikus Egyházközség 

2016. évi tevékenységéről és a kapott önkormányzati támogatás 

elszámolásáról benyújtott beszámolóját elfogadja.  

 

A polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint 

➢ Ki ért egyet az Alsóörs-Lovasi Református Társegyházközség beszámolójának elfogadásával? 

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

következő határozatát: 

20/2017.(V.18.) Önkormányzati határozat: 

Lovas község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsóörs-Lovasi 

Református Társegyházközség által a lovasi egyházrész 2016. évi 

tevékenységéről és a kapott önkormányzati támogatás 

elszámolásáról benyújtott beszámolóját elfogadja.  

A polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint 

➢ Ki ért egyet a 2016. évben támogatott, hiánytalan beszámolót benyújtott civil szervezetek 

beérkezett beszámolóinak elfogadásával? 

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

következő határozatát: 

21/2017.(V.18.) Önkormányzati határozat: 

Lovas község Önkormányzat Képviselő-testülete a  

- a Lovas Jövőjéért Egyesület, 

- a Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesülete, 

- a Rákóczi Szövetség, 

- a Lovasi Polgárőr Egyesület, 

2016. évi tevékenységéről és Lovas Község Önkormányzatától 

kapott támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját elfogadja.  

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Lovasi Lovas Egyesület és a Nagy Gyula Művészeti 

Alapítvány beszámolója hiányos, így azokat nem fogadja el. A polgármester szavazásra teszi fel a 

kérdést miszerint 

➢ Ki ért egyet azzal, hogy a Lovasi Lovas Egyesület és a Nagy Gyula Művészeti Alapítvány 

beszámolóját a Képviselő-testület ne fogadja el? 
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Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 

következő határozatát: 

22/2017.(V.18.) Önkormányzati határozat: 

Lovas község Önkormányzat Képviselő-testülete a Lovasi Lovas 

Egyesület és a Nagy Gyula Művészeti Alapítvány 2016. évi 

támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját nem fogadja el. 

 

 

4. napirend: Civil szervezetek és egyházak 2016. évi támogatása. 

 

Ferenczy Gáborné polgármester elmondja, hogy a civil szervezeti és egyházi kérelmezők nem változtak 

tavaly óta. Az egyházak és a civil szervezetek támogatását az éves költségvetésben meghatározott összeg 

ismeretében az előző évi gyakorlatnak megfelelő mértékben javasolja megállapítani. A polgármester 

javaslatot tesz arra, hogy az egyházak támogatásáról és a civil szervezetek támogatásáról külön 

szavazzon. 

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

➢ Ki ért egyet azzal, hogy az egyházak 100-100 ezer forint összegű támogatásban részesüljenek? 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 szavazattal, 1 tartózkodással meghozta 

következő határozatát: 

23/2017.(V.18.) önkormányzati határozat 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évben  

1. a Paloznak-Csopak-Lovas, Felsőörs Római Katolikus 

Egyházközségek Plébánia Hivatalának 100.000,-Ft,  

2. az Alsóörs-Lovasi Református Társegyházközség lelkészi 

hivatalának 100.000,-Ft  

összegű támogatást biztosít.  

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

kérelmező egyházakat tájékoztassa, felhatalmazza a támogatásra 

vonatkozó megállapodások aláírására.  

Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 

Határidő: 2017. június 15. 

A polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint 

➢ Ki ért egyet azzal, hogy az elfogadott beszámolót benyújtó civil szervezetek az előző évi 

támogatás mértékével azonos összegű támogatásban részesüljenek? 

Lovas község Önkormányzata Képviselőtestülete 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 

következő határozatát: 

24/2017. (V.18.) önkormányzati határozat 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi 

költségvetés terhére 

a) a Lovasi Polgárőr Egyesület részére 30.000 Ft. 

b) a Lovas Jövőjéért Egyesület részére 80.000 Ft. 

c) Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesület részére 10.000,- 

Ft. 

d) a Rákóczi Szövetség részére 15.000,- Ft. 

összegű támogatást állapít meg. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a támogatási 

összegekre vonatkozó megállapodások megkötéséről valamint a 

támogatási összegek kifizetéséről gondoskodjék. 

Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 

Határidő: 2017. június 15. 
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5. napirend: Lovas Község Önkormányzatának II. félévi munkaterve 

 

Ferenczy Gáborné polgármester ismerteti Lovas Község Önkormányzatának II. félévi munkatervét.  

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

➢ Ki ért egyet azzal, hogy Lovas Község Önkormányzata a II. félévi munkatervez elfogadja. 

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

 

25/2017.(V.18.) Önkormányzati határozat: 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 

II. félévi munkatervét elfogadja. 

 

Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

6.napirend: Vegyes ügyek 

 

Határ út ügye 

 

Ferenczy Gáborné polgármester ismerteti a Czeglédi Ákos polgármester úr levelét.  

 

Csajka György képviselő: Az utat végig járva úgy gondolom, nincs rossz állapotban. Ennél sokkal 

rosszabb állapotú külterületi útjaink vannak, melyeket forrás hiányában nem áll módunkban rendbe 

tenni. 

 

A képviselők egyetértettek Csajka György képviselővel. 

 

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

➢ Ki ért egyet azzal, hogy Lovas Község Önkormányzata a Határ utca felújításának tervét ne 

támogassa? 

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

 

26/2017.(V.18.) Önkormányzati határozat: 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Határ utca 

felújításának tervét forrás hiányában nem támogatja. 

 

Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 

Határidő: azonnal 
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NAPIREND U T Á N :  

 

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

Napirend utáni bejelentés nem volt, a polgármester az ülést 17 órakor bezárta.  

Kmf. 

 

 

 

 


