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Döntöttek a beiskolásázi segélyekről

Fékezik a klímaváltozást

A legutóbbi testületi ülésen döntés 
született a beiskolázási támogatá-
sokról és a szervezeti működési sza-
bályzat módosításáról.

Az önkormányzat a költségvetés 
tárgyalásakor 350 ezer forintot külö-
nített el a beiskolázási támogatásokra. 
A lovasi állandó lakhellyel rendelkező 
általános és középiskolai tanulók szá-
ma jelenleg 44 fő. Azok, akik az ál-
talános iskolában ingyenes tankönyv-
re jogosultak 4 ezer forint, akik nem 
jogosultak a díjmentes tankönyvekre, 
7 ezer forint egyszeri támogatásban 
részesülnek. A középiskolásoknál 
ugyanezt 5800 forintban és 9200 fo-

rintban állapították meg. A 3.-8. osz-
tályos tanulók bérletét, -akik Alsóörs-
re járnak iskolába- 100 százalékosan 
támogatja az önkormányzat. 

Balatonalmádi Város Polgármesteri 
Hivatalának jegyzője 2010. decem-
ber 20-án hatósági ellenőrzést tartott 

Lovas Község Önkormányzatánál az 
önkormányzat által fenntartott Gyer-
mekjóléti Szolgálatának Működésével 
kapcsolatban. Az ellenőrzést végző 
jegyző kötelezte az Önkormányzatot, 
hogy mint fenntartó a gyermekjóléti 
szolgáltatással egészítse ki Szervezeti 
és Működési Szabályzatát, rendelkez-
zen a szolgálat szervezetben elfoglalt 
helyéről, valamint a helyettesítése 
rendjéről.

A lovasi falunapok költsége az éves 
költségvetésben meghatározott kere-
ten belül maradt-derült ki a testületi 
ülés során. 

Szendi Péter

A Közép-dunántúli Ré-
gióban működő Környezeti 
Tanácsadó Irodák szolgál-
tatásai egy sikeres KEOP 
pályázatnak köszönhetően 
több új, a lakosság éghajlat-
barát életének kialakítását 
segítő elemmel bővülnek. 

Könyv- és filmtár fejlesz-
tés, bemutató elemek sora, 
kölcsönözhető eszközök 
és oktatócsomagok, szak-
mai tanulmányutak válnak 
elérhetővé a régió lakosai 
számára. A fenti sokszínű 
és mozgalmas projekt az 
Európai Unió támogatásá-
val, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap társfinan-
szírozásával valósul meg. 

-A „Fékezzük a klímavál-

tozást” program célja éghaj-
latbarát, zöld megoldások 
bemutatása a lakosságnak, 
kiadványok, szaktanács-
adás formájában, gyakor-
latban is használható esz-
közökkel. A lakosok gépet 
kölcsönözhetnek utólagos 
nyílászáró szigeteléshez, 
kipróbálhatják többek kö-
zött a napelemes aszalót, 
a kézi pelyhesítőt, malmot 
és a napelemes töltőket. A 
családok környezetbarátsá-
gát a most fejlesztés alatt 
álló ökoaudit módszerével 
mérik majd fel környezeti 
tanácsadóink, ami alapján 
testre szabott tanácsokat 
adnak az érdeklődőknek-
ismertette Kiss Renáta, 
a Csalán Egyesület prog-

ramvezetője. Mindeközben 
a megszokott környezeti 
tanácsadói tevékenység is 
fokozott lendülettel folyik 
tovább a veszprémi Csalán 
Környezet- és Természet-
védő Egyesületnél, az Esz-
tergomi Környezetkultúra 
Egyesületnél, a székesfe-
hérvári székhelyű Gaja 
Egyesületnél, és a balatoni 
régióban, a Nők a Balato-
nért Egyesület jóvoltából.

-A Balaton a színterünk, 
ide szervezünk éghajlatvé-
delmi előadásokat és be-
szélgetéseket. A közkedvelt 
„Vigyázz rám” oktatócso-
magunkat nagyban is elké-
szíthetjük, rendezvényein-
ken találkozhatnak vele a 
gyerekek, és az érdeklődő 

felnőttek, de kölcsönözhe-
tő is lesz. Környezeti ta-
nácsadásunk, energetikai 
tanácsadással bővül, bemu-
tató tereink, a többiekhez 
hasonlóan, új felszerelése-
ket kapnak-mondta Szauer 
Rózsa, a Nők a Balatonért 
Egyesület elnöke. 

Kiss Renáta szerint nagy 
értéke a programnak, hogy 
a négy iroda összefogá-
sával valósul meg, hiszen 
mindannyiunknak meg-
vannak a maga erősségei, 
tanulnak egymástól, és ter-
jesztik, felhasználják ezeket 
az ismereteket, jó gyakorla-
tokat.

Sz.P
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Már három éve indult az „Is-
kola rendőre” program, amely 
új feladatokkal kiegészülve, 
ebben a tanévben is folytatódik 
az egész ország, így a Balaton-
almádi Rendőrkapitányság te-
rületén is. A program a rendőri 
munkának, az általános isko-
lákban folytatott, bűn- és bal-
eset-megelőzési tevékenységét 
fogja össze, amelyet idővel sze-
retnénk az óvodákra és közép-
iskolákra is kiterjeszteni. 

Minden iskolának van egy 
kapcsolattartó rendőre, ő az 
iskola rendőre. Rendszeresen 
megjelenik az intézményben, 
részt vesz a különböző hivata-
los és szabadidős programokon, 
igény esetén fogadóórát tart, 
részt vesz a szülői értekezlete-
ken, tájékoztatást ad a pedagó-
gusoknak az iskolában előfordu-
ló erőszakos esetekkel kapcsolat-

ban. Általa az iskola jelezheti a 
mindennapi élettel kapcsolatban 
felmerülő olyan problémákat, 
észrevételeket, amelyek a Rend-
őrség tevékenységéhez kapcso-
lódnak, illetve tőle és rajta ke-
resztül kérhetik oktatások tartá-
sát. Nemcsak az iskolák, hanem 
a szülők észrevételeit is várjuk a 
programmal kapcsolatban. 

Új színként jelent meg az is-
kolai munkánkban a „Szuper-
bringa” program, amely az előző 
tanévben kezdődött. Ebben az 
évben kiemelt feladat a kerék-
páros közlekedés biztonságának 
növelése nemcsak a hatóságok, 
hanem civil szervezetek részéről 
is. Ennek volt része a gyerekek 
által, nem ritkán iskolába járás-
ra használt, kerékpárok műszaki 
állapotának, felszereltségének a 
vizsgálata, és arról tanúsítvány 
kiállítása a szülők felé, amelyet 
a Közlekedés Felügyelet mun-

katársaival együtt végeztünk el. 
Ennek lesz része a közlekedési 
szabályok oktatása iskolai kere-
tekben, és egy újbóli, közleke-
désbiztonsági ellenőrzés a nyár 
előtt. 

Szeretnénk ezt a felülvizsgála-
tot kiterjeszteni a felnőttekre is, 
hiszen a közlekedésre alkalmas-
sági szabályok rájuk is vonatkoz-
nak! A kerékpárral történő köz-
lekedés egyre népszerűbb úgy a 
mindennapokban, mint a túrá-
zásban. Változtak a vele kapcso-
latos KRESZ szabályok, de nem 
változtak a forgalomban való 
részvétel alkalmassági előírá-
sai sem a jármű, sem a vezetője 
esetében. Az ittas járművezetés, 
vagyis kerékpározás továbbra is 
tilos! Soha ne felejtsük el, a gye-
rekek a felnőttek példáját köve-
tik jóban, rosszban egyaránt. Ez 
a mi felelősségünk

Egy kis játékra hívom Önöket! 

Ha már a kerékpáros közlekedés 
került ebben az évben a figyelem 
középpontjába, a szerkesztőség 
címére várunk olyan írásokat, 
storykat, amelyek jól-rosszul 
sikerült, élvezetes, humoros, ta-
nulságos kerékpározással kap-
csolatos esetekről, élményekről 
szólnak. Szívesen fogadunk ki-
rándulásokról, túrákról szóló 
beszámolókat, azok szervezésé-
hez jó tanácsokat ez év novem-
ber végéig. A legjobbakat közzé 
tesszük, és ajándékkal jutalmaz-
zuk!

Az ősz közeledtével, az időjá-
rási és látási viszonyok fokozatos 
romlásával megnő a balesetve-
szélyes helyzetek száma. Kérem, 
hogy figyeljenek magukra és 
egymásra gyalog, kerékpáron, 
gépkocsival és minden más jár-
művel!

Stanka Mária r. őrgy.

Közeledik az ősz, kezdődik a tanítás

Tisztelt Sporttárs!
Ezúton meghívunk a szeptember 11-én, megrendezésre kerülő 
„Díjugratás, Fogat- és Vadászhajtó” nyilvános edzésünkre, 
baráti találkozónkra!
A házibajnokság helye: Lovas község, szabadidőpark, lovas 
pálya
Kezdete: szeptember 11-én 10.00 óra: kezdő, haladó és póni 
díjugratás.14.00 óra: kettes fogathajtás (egyes fogathajtást nem 
indítunk!)
Nevezés: szeptember 11-én 09.00 órától. 
Nevezési feltételek: Lovak esetében: 3 éves kornál idősebb 
legyen, rendelkezzen érvényes oltási igazolásokkal. Kocsik 
esetében:  fékezhető, minimum 125 cm nyomtávú, kétlovas 
hintó!
Az edzés rendezője: Lovas Egyesület Lovas
Versenybíró elnök: Kloó László
Időmérő versenybíró: Pajor Laura
Pályabírók: Dákay Péter, Úrvölgyi László, Szabó Miklós és 
Varga László 
Pályaépítők: Kloó László és Kis Áron
A rendezvényen résztvevők saját felelősségre indulnak! Kiskorú 

csak szülői felügyelettel vehet részt! A rendezvény teljes idejére 
egészségügyi szolgálatot biztosítunk.
Díjazás: 1-6. helyezettig szalag, 1-3. helyezettig serleg és 
értékes ajándékok.
Nevezési díj: versenyszámonként – 2000 Ft, három vagy négy 
indulás esetén: 5000 Ft, azonos hajtókkal, azonos hintón! 
A nevezési díj tartalmazza hajtó-, segédhajtó és a díjugrató 
részére egy tál ételt és egy pohár üdítőt!
Óvás, a döntő bíróknál: Pajor József és Dákay Péter (3000 Ft 
óvási díj befizetése után).

Előzetes információk, az alábbi elérhetőségeken kérhetők: 
Pajor József 20/9850-400, Kloó László 30/2980-696, Kis Áron 
20/7774-121. 

Részletes versenykiírást kívánságra postán vagy e-mailen 
szívesen küldünk, augusztus 25-től! Szeretettel várunk házi 
vetélkedőnkre, baráti találkozónkra!

Pajor József
elnök

M e g h í v ó
Díjugratás és Fogathajtás
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Észak-Balatoni Főépítészi Társulás

Köszönő est
Hagyomány, hogy az önkormányzat meghívja azokat a személyeket, akik segédkeztek a Lovasi Napok során. 
A faluház nagytermében szerencsére sokan jelentek meg, hogy „megvitassák” a tizenharmadik alkalommal 
megrendezett falunapokat.
Ferenczy Gáborné polgármester köszöntötte a jelenlévőket. Örömét fejezte ki, hogy a XIII. Lovasi Napok a 
várakozásoknak megfelelően jól sikerült. Megköszönte mindazok munkáját, akik a két nap során, és előtte 
fáradhatatlanul dolgoztak, segítettek abban, hogy minél sikeresebb legyen a rendezvény. Az est jó hangulatú 
baráti beszélgetéssel zárult. Sz.P

Mint ismeretes Paloznak, Lovas, Balatonudvari, Balatonakali 
községek önkormányzatai megalakították az Észak-Balatoni Fő-
építészi Társulást, Paloznak székhellyel. Most néhány pontban 
összefoglaljuk, hogy mi is a konkrét feladata Kéri Katalin társu-
lási főépítésznek.

•	 A település főépítésze (a továbbiakban: Főépítész) a polgár-
mester közvetlen irányítása alatt áll. Végzettsége tekinteté-
ben rendelkezik az önkormányzati főépítészi tevékenység 
ellátásának részletes szakmai szabályairól és feltételeiről 
szóló 9/1998. (IV. 3.) KTM rendelet (a továbbiakban: KTM 
rendelet) 3. § (2) bekezdésében foglalt képesítéssel,

 Az önkormányzat az épített környezet elemeinek alakításá-
val és védelmével, továbbá a terület- és településrendezéssel, 
a terület- és a településfejlesztéssel kapcsolatos egyes fel-
adatait a Főépítész közreműködésével látja el. E kérdések-
ben Település Önkormányzata Képviselő-testületének, vagy 
a polgármester megbízása alapján képviseli az önkormány-
zatot.

•	 A Főépítész készíti elő az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiak-
ban Étv. 6. § (6) bekezdése szerint Település Önkormány-
zatának építésügyi feladataival kapcsolatos döntéseit – az 
építésügyi hatósági tevékenység körébe tartozók kivételével.

•	 A Főépítész látja el Település településrendezési eszközei-
nek (településfejlesztési koncepció, településszerkezeti terv, 
helyi építési szabályzat és szabályozási terv) felülvizsgálatá-
val összefüggő, a KTM rendelet 6. § (1) bekezdésben foglalt 
feladatokat.

•	 Az Étv.-ben foglalt határidők figyelembe vételével kezdemé-
nyezheti – a törvény által előírt kötelező esetekben kezde-
ményezi – a 4/ pontban foglalt településrendezési eszközök 
módosítását.

•	 Település Önkormányzata tudomásul veszi azt, hogy a Fő-
építész az Országos Főépítészi Konferencia felhatalmazá-
sából tagja az Országos Főépítészi Kollégiumnak. A fenti 
szervezetekben végzett munkáját – a település jó hírnevének 
terjesztése érdekében kifejtett tevékenységnek is tekintve – 
támogatja.

•	 A 4/ pontban foglalt feladatok megvalósítása során képviseli 
a Település érdekeit a különböző szakhatóságok, érdekkép-
viseleti szervek, társadalmi szervek és a lakosság előtt.

•	 A 2-6 pontokban foglaltak végrehajtása érdekében folyama-

tos kapcsolatot tart a Település a település településüzemel-
tetési és műszaki szervezeti egységével.

•	 Közreműködik a Település jellemző szerkezetét és település-
képét befolyásoló, illetve meghatározó egyedi építmények-
kel összefüggő – a közigazgatási hatósági döntést megelő-
ző – egyeztetési eljárásban, különös tekintettel az épített és 
a természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló, 
mindenkor hatályos önkormányzati rendeletben foglaltakra, 
valamint a harmonikus településkép megőrzésére.

•	 A település Önkormányzata mindenkor hatályos költségve-
tésében telekalakításra és telekvásárlásra, rendelkezésre álló 
keret terhére javaslattételi jogosultsággal rendelkezik.

•	 Az Étv. 6. § (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alap-
ján – erről hozható Képviselő-testületi döntés szerint, amely 
egyben szabályozza a véleményezésre benyújtandó tervek 
körét, feladat- és hatáskörét – Önkormányzati Tervtanácsot 
működtethet. Ebben az esetben vezeti és koordinálja az Ön-
kormányzati Tervtanács munkáját.

•	 Szükség esetén a helyi és országos médiákban képviseli a 
Település Önkormányzatát az Étv.-ben és e megbízási szer-
ződésben rögzített feladatait képező építészeti kérdésekben.

•	 A munkaköre ellátása során tudomására jutott ügyekben ti-
toktartási kötelezettség terheli.

•	 Tartós távolléte – illetve akadályoztatása – esetén a települési 
főépítészi feladatok ellátásáról a polgármester gondoskodik.

•	 Tervezői jogosultsága alapján tervezői tevékenységet foly-
tathat illetékességi területén a KTM rendelet 4. §-a alapján 
, az összeférhetetlenségi szabályok figyelembe vételével. 
Ezen esetekben az itt szerződő felek – ha szükséges – a terv 
szakmai értékelésére az Állami Főépítészi Iroda vezetője il-
letékességét ismerik el.

•	 A Főépítész illetékességi területén végzett tervezői tevé-
kenységet alkalmanként írásban jelentse be a Polgármester-
nek, a megbízás elfogadása előtt. A bejelentést követően – az 
eljárási és más, vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – 
kérje más, első fokú építési hatóság kijelölését az összefér-
hetetlenség elkerülése, illetve az etikus magatartás betartása 
érdekében.

Kéri Katalin elérhetősége: 30-380-3101, foepitesz@paloznak.
hu. Fogadóórája: Minden páros hét csütörtökön 13.00-16.00 órá-
ig a lovasi Faluház tetőterében. 
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FÉNYEZÉSI SZAKÜZLET
- Autófestékek számítógépes színkeverése

- Spraytöltés, polírozó anyagok

- Alváz és üregvédő anyagok

- Szaktanácsadás

Autó Quality Kft.
www.autopolir.hu

8200. Veszprém, Lahner Gy. u. 12.

Telefon: 88/783-785, 70/3125-797

ELADÓ TŰZIFA
IGÉNY SZERINT!
Fakitermelést, fakuglizást,

fahasogatást vállalok.

Felsőörs, Hóvirág út 3.
06\70\662-7852

TELEHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
NYITVATARTÁSA

Hétfő: Szünnap    Kedd: 16.00-19.00 óráig
Szerda: 16.00-19.00 óráig     Csütörtök: 16.00-19.00 óráig

Péntek: 16.00-19.00 óráig     Szombat: 9.00-12.00 óráig
Vasárnap: Szünnap

Telefon: 87-575-083
E-mail: konyvtar@lovas.hu

Várom kedves új és régi vendégeinket!
Szendi Péter teleházvezető

ÜVEGEZÉS
Hőszigetelt üveg készítése és beépíté-
se hagyományos nyílászáróba is.
Tükörvágás és aquvárium készítés. 
Helyszíni munka hétvégén is.

Telefon: 06/30-237-44-56.

Az utóbbi három hónapban jelentő-
sen megnőtt a Teleház forgalma, ráadá-
sul új könyvek is „érkeztek” a könyv-
tárba. A mozgókönyvtári szolgáltatás-
nak köszönhetően a lovasi könyvtár is 
csatlakozott a HunTéka programhoz, 
melyet díjmentesen biztosítanak.

 
A programnak nagyon sok előnye van. 

Egyrészt megkönnyíti és felgyorsítja a 
mindenkori könyvtáros munkáját. Ráadá-
sul, Önök olvasók is elérhetik otthonról. 
Utóbbi még fejlesztés alatt van, a pontos 
időpontról tájékoztatom Önöket. 

Miben nyújt segítséget a program? 
Megnézhetik, hogy az adott könyv, -amit 
szeretnének kikölcsönözni- megtalálha-
tó a könyvtárban vagy sem, esetleg va-
laki kikölcsönözte a kötetet. Annak is 
utána tudnak nézni, hogy a könyv, me-
lyet szeretnének kikölcsönözni a bala-
tonfüredi térség melyik bibliotékájában 
található. Elektronikus úton, otthon, ké-
nyelmesen, meghosszabbíthatják a köl-
csönzési határidőt. Arra szeretném kérni 
Önt tisztelt olvasó, hogy szíveskedjék 
felkeresni a Teleházat, hogy személyes 
adatait egyeztessem. Előre is köszönöm 
a segítséget!

Jó hír még, hogy a honlap, ezentúl fo-
lyamatosan frissül új hírekkel. Kérem, 
látogasson el a www.lovas.hu weboldalra!

A facebook közösségi oldalon már Lo-
vas Község is megtalálható. Hamarosan 
elérjük a nyolcszáz ismerőst, ha Ön még 

nincs közöttük, kérem jelölje be. Miért jó 
ez Lovas község számára? Például, hogy 
ha van egy lovasi rendezvény, akkor díj-
mentesen propagálni lehet az ismerősök-
nek, akik szintén tovább tudják küldeni a 
rendezvény leírását, időpontját, saját is-
merőseinek, így reményeink szerint még 
többen látogatnak el Lovasra és annak 
programjaira. Természetesen itt is olvas-
hatnak új hírekről, mely Lovas községet 
érinti. 

Nemrégiben új könyveket kapott a 
könyvtár! Kérem, jöjjön el, kölcsönözze 
ki őket, vagy azokat a köteteket, melyek 
már régebb óta megtalálható a helyi bib-
liotékában. A könyvek kölcsönzését to-
vábbra is díjmentesen biztosítjuk. Íme az 
új kötetek listája:
Nemere István: Elveszettek
Heinrich Böll:Katharina Blum elveszett 
tisztessége
Luigi Pirandello: A kitaszított
Rudyard Kipling: Fekete és fehér
Anatole France:A pingvinek szigete
F. Scott Fitzgerald: Az Édentől messze
Victoria Forester: A lány, aki tud repülni
Kertész Erzsébet: A három Róza
Geronimo Stilton: Patty Spring megérke-
zett!
Bodó Béla: Brumi Mackóvárosban
Füzesi Zsuzsa: Vidám-szomorú ellentétek
Munkácsi Gabriella: A sebesült király
Váradi Péter Pál-Lőwey Lilla: Erdély szé-
kelyföld törzsében székely volt
Váradi Péter Pál-Lőwey Lilla: Erdély 

Wass Albert havasai
Szontagh Miklós: Tátra-kalauz (CD-
ROM)
Ken Bruen: London Boulevard
Szabó Dezső: Nincs menekvés
Zsolt Ágnes: Éva lányom
Laurence Rees: Zárt ajtók mögött (Sztálin 
és a nyugat politikai játszmái)
Kimura Rei: Pillangó a szélben
Gerald Durrell: Családom és egyéb állat-
fajták
Jane Austen: A Klastrom titka
Pierrot-Szélesi Sándor: Jumurdzsák gyű-
rűje
Elizabeth Lunday: Híres művészek titkos 
élete
Rohinton Mistry: Add kölcsön lámpásod 
fényét
Ed Wright: Eltűnt felfedezők legendás út-
jai
Egmont Micimackó Könyvklub: Emléke-
zetes napok a Százholdas Pagonyban

Lovas Község Önkormányzata éves 
szinten 600 ezer forintból gazdálkodhat 
a mozgókönyvtári normatívának köszön-
hetően. A most kapott könyvek értéke: 
66,690 forint. Kérem, amennyiben sze-
retné, hogy egy könyv a lovasi könyv-
tár „birtokában” legyen, szíveskedjék 
megadni a kötet címét és írójának nevét. 
Amennyiben lehetőség lesz rá, megpró-
báljuk beszerezni!

Szendi Péter
teleházvezető

Teleház és könyvtári hírek


