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LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

LOVAS 

Szám: 2ált/29-6/2018 

JEGYZŐKÖNYV 

KÉSZÜLT:  Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 

április 11-én, 8 órakor megtartott nyílt üléséről.  

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

JELEN VANNAK: Ferenczy Gáborné polgármester 

 Volford-Hull Zita alpolgármester 

 Papp Huba képviselő 

 Spirk László képviselő 

  

  

  

TANÁCSKOZÁSI JOGGAL  

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

    

LAKOSSÁG KÖRÉBŐL: 1 fő 

 

NAPIREND E L Ő T T :  

Ferenczy Gáborné polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülésen az 5 települési 

képviselő közül 4 fő van jelen, így a Testület határozatképes. Az ülést megnyitja, javaslatot tesz az ülés 

napirendjére. 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 Önkormányzatának II. félévi munkaterve 

2. Civil szervezetek 2017. évi támogatásáról készült beszámoló elfogadása 

3. Civil szervezetek 2018. évi támogatási kérelmeinek elfogadása 

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

 

1.napirend: Lovas Község Önkormányzatának II. féléves munkaterve 

A polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően 

elkészült a II. féléves munkaterv. 

Megkérdezi, hogy az előterjesztésben foglaltakhoz van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

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

 

➢ Ki ért egyet azzal, hogy az önkormányzat II. féléves munkatervét a Képviselő-testület elfogadja? 

 

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

következő határozatát: 

3/2018.(IV.11.) Önkormányzati határozat: 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete Lovas Község 

Önkormányzatának II. féléves munkatervét elfogadja. 

 

Felelős: Szabóné dr. Jámbor Eszter aljegyző 

Határidő: folyamatos 

2.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. A Nagy Gyula Galéria nem nyújtotta be a beszámolót, őket az Önkormányzat 

felszólította a beszámoló haladéktalan pótlására. 

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 4 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 

következő határozatát: 

4/2018. (IV.11.) Önkormányzati határozat: 

Lovas község Önkormányzat Képviselő-testülete a Paloznak-

Csopak-Lovas, Felsőörs Római Katolikus Egyházközségek 

Plébánia Hivatala által a Lovasi Római Katolikus Egyházközség 

2017. 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 4 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 

következő határozatát: 

5/2018.(IV.11.) Önkormányzati határozat: 

Lovas község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsóörs-Lovasi 

Református Társegyházközség által a lovasi egyházrész 2017. évi 

tevékenységéről és a kapott önkormányzati támogatás 

elszámolásáról benyújtott beszámolóját elfogadja.  
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A polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint 

➢ Ki ért egyet a 2017. évben támogatott, hiánytalan beszámolót benyújtott civil szervezetek 

beérkezett beszámolóinak elfogadásával? 

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

következő határozatát: 

6/2018.(IV.11.) Önkormányzati határozat: 

Lovas község Önkormányzat Képviselő-testülete a  

- a Lovas Jövőjéért Egyesület, 

- a Lovasi Lovas Egyesület, 

- a Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesülete, 

- a Rákóczi Szövetség, 

- a Lovasi Polgárőr Egyesület, 

2017. évi tevékenységéről és Lovas Község Önkormányzatától 

kapott támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját elfogadja.  

 

3. napirend: Civil szervezetek és egyházak 2018. 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, azzal a javaslattal, 

hogy a Lovasi Polgárőr Egyesület támogatását beadott kérelmüknek megfelelően 30.000 Ft.-ról 50. 000 

Ft.-ra emelje fel a Képvisel-testület. 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, ellenszavazat nélkül meghozta 

következő határozatát: 

7/2018.(IV.11.) önkormányzati határozat 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 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: 2018. június 15. 

A polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint 

➢ Ki ért egyet azzal, hogy az elfogadott beszámolót benyújtó civil szervezetek közöl a Lovasi 

Polgárőr Egyesület 50.000 Ft. támogatásban, a többi civil szervezet pedig az előző évi támogatás 

mértékével azonos összegű támogatásban részesüljenek? 

Lovas község Önkormányzata Képviselőtestülete 4 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 

következő határozatát: 

8/2018. (IV.11.) önkormányzati határozat 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi 

költségvetés terhére 

a) a Lovasi Polgárőr Egyesület részére 50.000 Ft. 

b) a Lovas Jövőjéért Egyesület részére 80.000 Ft. 
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c) Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesület részére 10.000,- 

Ft. 

d) a Rákóczi Szövetség részére 15.000,- Ft. 

e) a Lovasi Lovas Egyesület részére 55.000,-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: 2018. június 15. 

 

4.napirend: Vegyes Ügyek 

- Védőnői beszámoló elfogadása 

A polgármester tájékoztatja a Képviselőket, hogy Gerbel Marianna védőnő benyújtotta 2017. évi 

beszámolóját, melyet javasol dicsérettel elfogadni. 

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

 

➢ Ki ért egyet azzal, hogy a védőnői beszámolót a Képviselő-testület dicsérettel elfogadja? 

 

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

következő határozatát: 

9/2018.(IV.11.) Önkormányzati határozat: 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évről 

szóló védőnői beszámolót dicsérettel elfogadja. 

 

Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 

Határidő: azonnal 

-Falugondnoki szolgálat számára fűkaszák és fűnyíró beszerzése 

A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy amint már a költségvetés tervezésénél beszéltek róla, 

szükségessé vált a tavaszi munkálatokhoz 1 db. fűkasza és 2 db. fűnyíró beszerzése. A falugondnok a 

szükséges eszközökről az árajánlatot megküldte. Kérem a testületet az eszközök beszerzését hagyják 

jóvá. 

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

 

➢ Ki ért egyet azzal, hogy az Önkormányzat a csatolt árajánlat szerint 2 db. fűkaszát és 1 db. fűnyírót 

beszerezzen a 2018. évi költségvetés tervére? 

 

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

következő határozatát: 

10/2018.(IV.11.) Önkormányzati határozat: 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 db. fűkasza és 

2 db. fűnyíró beszerzését jóváhagyja 510.000 Ft. értékben a 2018. 

évi költségvetés terhére. 

 

Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 

Határidő: azonnal 
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-Faluház lábazatának burkolása 

A polgármester emlékezteti a testületet, hogy korábban már beszéltek a lábazat burkolásáról. Az 

előterjesztésben megküldött árajánlat kétféle technikát takar. Műszaki szakemberekkel beszélve, ők a 

dübeles megoldást javasolják. 

Papp Huba képviselő: Én is a dübeles megoldást tartom a jobbnak. 

Spirk László képviselő: A dübeles megoldás szerintem is tartósabb. 

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

 

➢ Ki ért egyet azzal, hogy az Önkormányzat a csatolt árajánlat szerint az Önkormányzat lábazatának 

burkolására a 155. 000,- Ft. értékű dübeles megoldást fogadja el? 

 

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

következő határozatát: 

11/2018.(IV.11.) Önkormányzati határozat: 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 

önkormányzati hivatal lábazatának burkolására dübeles kivitelben 

a 155. 000,- Ft. értékű árajánlatot elfogadja és megbízza a 

polgármestert a munka megrendelésével. 

 

Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 

Határidő: azonnal 

-Balogh Tibor kérelme 

A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy Balogh Tibor úr, a Lovas Csárda bérlője azzal a kéréssel 

fordult a testülethez, hogy a csárdához vezető útra 3 m3 murvát leszóratni szíveskedjen, mivel a 

csapadékvíz okozta kátyúk miatt a csárda személyautóval lassan megközelíthetetlen. Mivel a Lovas 

Csárda lovasi vállalkozás és adózó a polgármester javasolja a kérés teljesítését. 

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

 

➢ Ki ért egyet azzal, hogy az Önkormányzat a Lovas Csárdához vezető útra 3m3 murvát helyeztessen 

el? 

 

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

következő határozatát: 

12/2018.(IV.11.) Önkormányzati határozat: 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete Balogh Tibor 

kérelmét jóváhagyja és a Lovas Csárához vezető útra 3m3 murva 

kihelyezéséről dönt.  

 

Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 

Határidő: azonnal 
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-közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 

Ferenczy Gáborné polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy lehetőség van a 2018. évi 

közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtására. A Lovasi Napok szakszerű lebonyolításával 

kapcsolatos elektromos eszközöknek a beszerzését a 2017. évben önerőből az önkormányzat megkezdte, 

ezen eszközbeszerzések folytatásához szükséges elektromos eszközök beszerzései ára 1.300.000 Ft. 

Javaslom ezen eszközök beszerzésére benyújtani a Tapasztalatom szerint a bekerülési érték 50 %-át 

minden esetben meg szokta nyerni a pályázó. 

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

➢ Ki ért egyet azzal, hogy közművelődési érdekeltségnövelő pályázat kerüljön benyújtásra olyan 

módon, hogy az önkormányzat a pályázat teljes összegét 1.300.000,- Ft-ban, az önkormányzati 

önrész összegét pedig 650.000,- Ft-ban határozza meg?  

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

következő határozatát: 

13/2018.(IV.11.) Önkormányzati határozat: 

Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. évi 

közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázatot nyújt be. 

Az önkormányzat a pályázat teljes összegét 1.300.000.- Ft-ban 

határozza meg, melyhez 650.000.- Ft önrészt biztosít a 2018. évi 

költségvetés terhére. 

A Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert az állami 

támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos 

teendők lebonyolítására. 

Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

NAPIREND U T Á N :  

 

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

 

Napirend utáni bejelentés nem volt, a polgármester az ülést 10órakor bezárta.  

 

Kmf. 
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