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LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

LOVAS 

Szám: 2ált/55-2/2019 

JEGYZŐKÖNYV 

KÉSZÜLT: Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 

február 7-én, 8.30 órakor megtartott rendkívüli üléséről.  

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

JELEN VANNAK: Ferenczy Gáborné polgármester 

 Volford-Hull Zita alpolgármester 

 Spirk László képviselő 

 Pap Huba képviselő 

 Csajka György 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. 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 Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2012 (III.2) Önkormányzati rendeletének 

módosításáról 

2. Lovas Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet tárgyalása 

3. Védőnői beszámoló elfogadása 

4. Vegyes Ügyek 

NAPIREND T Á R G Y A L Á S A :  

 

1. napirend: Lovas Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2012 (III.2) Önkormányzati 

rendeletének módosításáról 
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Ferenczy Gáborné polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Törvényességi Felügyelete felhívta a Hivatal figyelmét arra, hogy Lovas Község Helyi Építési 

Szabályzatában több helyen olyan intézményeket tartalmaz, melyek már nem léteznek, így kéri ezekben 

a pontokban a szabályzat mielőbbi módosítását. Kéri a tisztelt Képviselőket, hogy a módosítást 

szavazzák meg.  

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

➢ Ki ért egyet azzal, hogy Lovas Község Önkormányzata a Hész.-t módosítsa? 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal meghozta az 

1/2019.(II.8.) önkormányzati rendeletet Lovas Község Helyi Építési 

Szabályzatáról szóló 1/2012. (III.2.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

2. napirend: Lovas Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet 

tárgyalása 

Ferenczy Gáborné polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy elkészült a költségvetési 

rendelet tervezete, ahogy azt a Képviselők korábban már megkapták. Felkéri Németh Erzsébet pénzügyi 

előadót, hogy ismertesse a költségvetés tervezetét. 

Németh Erzsébet pénzügyi előadó ismerteti a költségvetést és válaszol a Képviselők feltett kérdéseire. 

A kérdések megválaszolása után a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint 

 

➢ Ki ért egyet a költségvetési rendelet elfogadásával? 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal meghozta a 

2/2019.(II.8.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2019.. évi 

költségvetéséről  

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

3. napirend: Védőnői beszámoló elfogadása 

Ferenczy Gáborné polgármester tájékoztatja a Képviselőket, hogy Gerbel Marianna védőnő benyújtotta 

2018. évi beszámolóját, melyet javasol 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 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 

következő határozatát: 

2/2019.(II.7.) Önkormányzati határozat: 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évről 

szóló védőnői beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 

Határidő: azonnal 
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5. napirend: Vegyes ügyek 

 

- Iskolai körzethatárok elfogadása 

Ferenczy Gáborné polgármester ismerteti a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést.  

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: 

 

3/2019.(II.7.) 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: azonnal 

 

- Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyában létrejött konzorciumi pályázathoz 

szükséges önerő biztosítása 

Ferenczy Gáborné polgármester ismerteti a képviselőkkel, hogy Alsóörs és Paloznak községekkel 

közösen benyújtott konzorciumi pályázattal kapcsolatban az a rossz hír érkezett a pályázatot koordináló 

Alsóörs Község Önkormányzatától, hogy a beszerzendő eszközök vételárainak jelentős mértékű 

emelkedése miatt az önerőt is meg kell emelni. A korábban határozattal biztosított 251.460 Ft-ot további  

85.090 Ft-tal kell az Önkormányzatnak kiegészítenie.  

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

miszerint 

➢ Ki ért egyet azzal, hogy Lovas Község Önkormányzata a konzorciumi pályázathoz szükséges 

önrészt további 85.090 Ft-tal kiegészítse? 

 

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

a következő határozatát: 

50/2018. (XI.13.) Önkormányzati határozat: 

Lovas község Önkormányzat Képviselő-testülete a külterületi utak 

karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése tárgyú, 

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú, Vidékfejlesztési 

Programban Alsóörs és Paloznak községekkel konzorciumban 

benyújtott pályázati támogatáshoz 251.460,- Ft. önrészt biztosított 

az 50/2018 (XI.13) határozatával, melyet további 85.090 Ft-tal 
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egészít ki, Lovas Község Önkormányzatának 2019. évi 

költségvetésének tartaléka terhére. 

A Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert a támogatás 

igénylésének benyújtására és a támogatással 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 10 óra 43 perckor bezárta.  

 

 

 

 


