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Elfogadták a féléves költségvetést
A legutóbbi testületi ülésen hosszas és
megfontolt tárgyalások után elfogadta
a falu vezetősége az I. féléves költségvetést. A beszámolóból kiderül, hogy a kiadási és a bevételi oldalak időarányosan
teljesültek.
Tóth Gáborné jegyzőasszony felhívta a
testület figyelmét arra, hogy az iparűzési- és gépjárműadó beszedésére a második félévben fokozatosan figyelni kell.
Előbbiből ugyanis 47, utóbbiból pedig 35
százalék teljesült. Az idegenforgalmi adó
bevétel mindössze 11 %-ot mutat, de eb-

ben még nem szerepel a júliusi és az augusztusi kurtaxa bevétel. Mindent egybevetve a bevételek teljesítésének az összege
53 százalékban állapodott meg. Mindez
„forintálisan” kiszámítva, mintegy 26 millió 400 ezer forintot jelent.
A kiadási oldal is a terveknek megfelelően alakult, hiszen a tervezett költségvetés
46 százalékában, mintegy 22 millió 900
ezer forintban állapodott meg.
A körjegyzőség költségvetése is – melyet szintén elfogadott az önkormányzat
- a tervek szerint alakult. A kiadási oldalon 57, míg a bevételi oldalon 62 százalék

mutatkozik. Mindez számokban kifejezve
29 millió forintot takar. Az előzetes tervek
szerint a falu vezetősége mintegy 4 millió
forintot spórol meg azáltal, hogy létrehozta a közös hivatali apparátust Paloznakkal.
(Terveink között szerepel, hogy a szeptemberi Lovasi Hírekben részletesebben
beszámolunk a körjegyzőségről szerk.)
Előreláthatólag a szeptember 4. ülésen
dönt a képviselő-testület a beiskolázási segélyekről, melyről a következő számunkban kívánunk beszámolni.
Szendi

Apró lépésekkel, de haladunk ?!

A jelenlegi képviselő-testület
2004 tavaszán vette át a település „kormányzását” az előző
Önkormányzattól, sajnos nem
éppen rózsás gazdasági helyzetben. (10 millió forint hitelállománnyal, néhány százezer
forint rendelkezésre álló összeggel, és több tucat kiegyenlítetlen számlával.)
Úgy vélem, hogy éppen ezért
kell megbecsülni és értékelni
azokat az eredményeket, amelyeket az elmúlt két- két és fél
esztendő alatt sikerült elérni
Lovas községben. Ahhoz, hogy
elmondhassuk, hogy „apró lépésekkel, de haladunk” előre,
szükséges elsősorban a képviselő-testület felelős irányítása,
a testületi döntések időben
történő meghozatala. Szükség
van ezt követően olyan dolgozói gárdára, akik a döntések
nyomán a megfelelő intézkedéseket meg is teszik. Mindezeket végig gondolva úgy vélem, hogy Lovas községben az
elmúlt időszakban sok minden
történt, kisebb és nagyobb dol-

Ünnepélyes keretek között adták át a ravatalozót, melynek
kivitelezési költségeit a Balaton Fejlesztési Tanács is támogatta.
gok egyaránt.
Mivel az Önkormányzat rendelkezésére álló pénzeszközök
sajnos végesek, ezért minden
lehetséges pályázati lehetőséget meg kell próbálni annak
érdekében, hogy mind a működéshez, mind a település fejlesztéséhez minél több anyagi
eszközt lehessen felhasználni. Ez Lovas községnek töb-

bé-kevésbé sikerült az elmúlt
időszakban. Több pályázatot
nyújtottunk be, amelyeknek
egy része nyertes, más része elutasításra került.
Ezekről szeretnék a következőkben tájékoztatást adni a
település lakói számára, évenkénti bontásban. (Egy a pályázatokról szóló cikk a múlt
esztendőben már elkészült,

de a helyi újság rendszertelen
megjelenése miatt sajnos nem
jelent meg ).
2004. év folyamán az Önkormányzat döntött az Új
Településrendezési Terv elkészíttetéséről, mivel erre a Balatoni törvény kötelezte az érintett
Önkormányzatokat, így Lovast
is. A Településrendezési Terv elkészítése 4.450.000 Ft-ba került,
melyhez sikeres pályázat nyomán a Balaton Fejlesztési Tanács
1.475.000 forint támogatást biztosított. A Településrendezési
Terv elkészült és 2006. augusztus 1-én hatályba is lépett.
2005. évben a ravatalozó átalakítására és bővítésére hozott döntést az Önkormányzat
hosszú évek jogos lakossági igényének eleget téve. A
10.000.000 Ft beruházási költség felét, – azaz 5.000.000 forintot – a Balaton Fejlesztési
Tanács biztosította pályázati
támogatásként. A ravatalozó
építése 2005 őszén kezdődött
el, és ez évben fejeződött be.
(folytatás a 2. oldalon)
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Apró lépésekkel, de haladunk ?!
(Folytatás az 1. oldalról)
2005 és 2006-ban két pályázatot nyújtottunk be az Önkormányzat munkaszervezetének
racionalizálására. Az Önkormányzat itt egy nyertes pályázatból 1.298.020 forint támogatást „könyvelhetett” el. Szintén
működési támogatásként lehetett számba venni a Veszprém
Megyei Önkormányzat által
a helyi önkormányzati újság
megjelentetésének támogatására biztosított 50.000 forintot.
Ugyancsak 2005. évben pályáztunk még a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram keretében
Ifjúsági Klub, eszköz beszerzésének támogatására. Sajnos ezt
a pályázatunkat „forráshiány”
miatt elutasították.
2006. évben az Önkormányzat igyekezett lehetőség szerint
még több pályázatot kidolgozni és benyújtani útburkolat
felújítására, autóbuszvárók és
játszótér építésére, az orvosi
rendelő akadálymentesítésére, a kultúrterem és az ifjúsági
klubszoba eszközeinek beszerzésére, határon túli testvértelepülés
cserekapcsolatainak
ápolására és az önkormányzati
újság megjelentetésére.
Benyújtott
pályázataink
több-kevesebb sikerrel szerepeltek ebben az esztendőben.
Négy új autóbuszváró épül a
településen 6.500.000 forintért, melyből 2.951.350 forintot a Balaton Fejlesztési Tanács
biztosít számunkra pályázati

támogatásként. A buszvárók
építése a napokban kezdődik,
a tervek szerint október végére
befejeződik. A szükséges önerő
csökkentésére további pályázatot nyújtottunk be 1.065.000
Ft összegre a Veszprém Megyei
Önkormányzathoz, mely jelenleg elbírálás alatt van. Új aszfaltburkolatot kap a Vörösmarty, Arany János és Petőfi Sándor
utca 8.809.529 forintért, melyet
a Közép-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács 4.404.762 Fttal támogat sikeres pályázatunk
nyomán. A burkolat felújítást
szeptember 20-ig kell befejeznie a kivitelezőnek. Az orvosi
rendelő akadálymentesítésére a
Fogyatékosok Esélye Közalapítványhoz benyújtott pályázatunk
„forráshiány” miatt elutasításra
került. 60.000 Ft támogatásban
részesült a Nemzeti Kulturális
Örökség
Minisztériumához
kultúrterem berendezésére benyújtott pályázat. A pályázaton
nyert összegből - kiegészítve
azt az Önkormányzat saját részével – asztalokat és székeket
vásároltunk a Faluház tetőterében lévő kultúrterembe. A
Gyermek- Ifjúsági és Sport Minisztérium kiírása alapján játszótér építésének támogatására
is pályáztunk. Pályázatunk sorsa „forráshiány” miatt szintén
elutasítás lett. Nyert vizsont az
Önkormányzat ifjúsági közösségi színtér, kis értékű eszközeinek beszerzéséhez 50.000 és az
önkormányzati újság megjelen-

tetéséhez szintén 50.000 forintot. A Veszprém Megyei Önkormányzat Megyei Szülőföld
program keretében pályázott
még sikeresen a település. Sajnos a megnyert 250.000 forintot nem sikerült felhasználni,
mivel Lovas szlovákiai testvértelepülésének Nyitragesztének
képviselői több és személyes
okból nem tudtak a tervezett
programban részt venni.
Mindezeket összeszámolva
14 benyújtott pályázat közül
10 sikeresnek bizonyult, így az
összesen 15.339.132 Ft támogatással az Önkormányzat illetve
a település vagyona 29.759.529
forinttal gyarapodhat 2004
második félévtől kezdődően.
Tisztán lakossági befizetésből valósul meg még ebben az
évben az Öreghegyi és Cifhegyi
utak aszfaltozása 8.615.774 forint összegben, valamint a Forrás köz talajvíz elvezetése és az
út murvázása.
A beruházásokhoz kell még
sorolnunk az előző testület
által a Faluházban kialakított
kultúrterem építésére felvett
10 millió forint beruházási
célhitel törlesztését is. Az Önkormányzatnak jelenleg ebből
az összegből 4,5 millió forint
hitelállománya van, amelyből
még ebben az évben 1 millió
forintot törleszt. A fennmaradó 3,5 millió forintot 20072008. évben kell visszafizetni a
hitelező pénzintézetnek.
Mindezek mellett az Ön-

kormányzat gondol a jövőre
is, hisz több olyan tervet készíttetett, amelyeknek építési
engedélye vagy már rendelkezésre áll, vagy most van folyamatban. Ilyen érvényes építési
engedéllyel rendelkező terv
a Fő utcai gyalogjárda, autóbuszmegálló öblök és parkolók
terve. Szintén már vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik a
Csárda utca csapadékvíz elvezetésének terve, valamint folyamatban van a Vámosi út is.
Szintén engedélyezés alatt van
az úgynevezett Felső kerékpárút terve, amely a mikrótérség
öt települését köti majd össze,
illetve csatlakoztatja a balatoni
bringakörúthoz. Az engedélyek megszerzése több százezer
forint hatósági eljárási díj fizetését jelentik az Önkormányzat
számára, de ahhoz, hogy egy
későbbi pályázaton sikeresen
lehessen indulni szükséges az
engedélyek beszerzése. Ezek
most látszólag a „fióknak” készülnek, de a későbbiek során
esetleg sikeresen pályázhat
megvalósításukra az Önkormányzat.
Úgy vélem, hogy a település
elmondhatja, hogy ha „apró
lépésekkel is, de halad”. Meggyőződésem, hogy mindezeket
csak összefogással, közös akarattal lehetett és lehet megvalósítani.
Tóth Gáborné
körjegyző

Az önkormányzati választásokról
A 2006. október 1-re kiírt települési
önkormányzati képviselők, polgármesterek és megyei közgyűlési tagok választásával kapcsolatban tájékoztatom Lovas
község választópolgárait néhány fontos
tudnivalóról.
Településünkön a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvény szerint – mivel a község
lélekszáma 600 alatt van – 5 fő képviselőt
és polgármestert kell választani, a már

ismert kislistás választási rendszerben.
Képviselő és polgármester jelöltet a
választópolgárok számára az értesítéssel
egyidejűleg már rendelkezésre bocsátott
ajánlószelvények kitöltésével, és a jelöltnek
vagy megbízottjának történő átadásával
lehet. Képviselőjelölt az lesz, aki a választókerület választópolgárainak legalább 1
%-a jelöltnek ajánlott. Lovas községben
legalább 4 érvényes (sárga színű) ajánlás
szükséges a képviselő jelöltséghez.

Polgármester esetében a választópolgárok legalább 3 %-ának ajánlása szükséges. Eszerint legalább 11 érvényes (rózsaszínű) ajánlás szükséges a polgármester
jelöltséghez. Jelöltet ajánlani és jelöltet
bejelenteni 2006. szeptember 8-án (péntek) 16 óráig lehet. A megyei közgyűlés
tagjait listán választják, melyet pártok,
társadalmi szervezetek állíthatnak össze.
(folytatás a 3. oldal alján)
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Mérlegen az elmúlt két év
2004. május 1. duplán is
történelmi nap volt Lovas
életében, hiszen túl azon által, hogy Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz,
esküdt tett a település ötödik
önkormányzata a rendszerváltás óta. Az elmúlt két évről
Kemenes Dénes polgármester
nyilatkozott lapunknak.
– Elég rossz gazdasági állapotban vettük át az önkormányzatot, mely elbizonytalanította az embereket. Ezt a
bizonytalanságot próbáltuk
megszüntetni az elmúlt két
évben. A képviselő-testület
igen komoly munkát végzett
a mostani időszakban. Annak
ellenére mondom ezt, hogy
hozzám is eljutottak olyan
vélemények, miszerint ez a
testület „nem él a faluban”. Én
mindezt cáfolom, hiszen a falu
vezetősége igenis felelősen, a
lakosság érdekeit figyelembe
véve döntött a falu dolgaiban.
Mindent egybevetve a következő önkormányzat számára
olyan alapokat készítettünk
elő, melyre nyugodtan lehet
támaszkodni.
– Pontosan mire gondol?
– Elkészült a rendezési terv,
melyről konzultáltunk a lakossággal. Mindez alapot adhat arra, hogy elindulhasson
Lovas fejlődése. Elindult egy
olyan fejlesztési struktúra,
amely konkrétan az úthálóza-

tot érinti. A sikeres pályázatok lehetővé tették az elmúlt
két évben, hogy a település
arculatát javítsák. Ennek keretében elkészült a ravatalozó,
mely folytatódik a buszmegállók rekonstrukciójával. Mindenképpen ide kell sorolnom
még az elkezdett virágosítási
akciónkat, melyet a jövőben is
folytatni kell.
– A következő képviselő-testületre milyen feladatok várhatnak?
– Talán az egyik legfontosabb feladat a játszótér teljes
felújítása, melyre sajnos idén
sikertelenül pályáztunk. Fontosnak tartom a belterületbe
vont területek közművesítését,
melyre reményeim szerint pályázati támogatásokat kaphat
a falu.
– Az elmúlt évek során a
lovasi kulturális élet elkezdett
felpezsdülni, jó példa erre a
Nagy Gyula Alapítvány. Várható-e, hogy a jövőben is folytatódik ez a tendencia?
– A mi életünkben nagy
dolog volt az, hogy a faluház
komplex módon kiteljesedett.
Mindez azonban még nincs
teljesen befejezve, hiszen vannak hiányosságok, de ezt majd
a jövőbeni vezetőségnek kell
megoldania. Amit én fontosnak tartok, hogy stabilizálódott a teleház, és elkezdődött a
kulturális élet szervezettebbé
válása. Örülök annak, hogy

a kulturális élet felpezsdült,
amelybe fontos szerepe van a
falu lakosságának. Szeretném,
ha ez a tendencia folytatódna.
Példaként említeném a lovasi
Nagy Gyula Galériát, ahol
a kiállításokon kívül kisebb
kulturális rendezvényeket is
terveznek.
– Nem is olyan régen Lovas
is csatlakozott az öt községet
érintő Balaton Riviéra Turisztikai Egyesülethez. Mit remél a
helyi turizmustól?
– Lovas alapvető érdeke,
hogy az idegenforgalomban
részt vegyen, és lehetőség szerint minél több helyen képviseltesse magát. Minden lovasi
polgár számára van egy bizonyos szegmens a turisztikában, ahová tud csatlakozni.
Éppen ezért örülök annak,
hogy létrejött ez az egyesület,
melyet az önkormányzat maximálisan támogatott. Sőt azzal büszkélkedhetünk, hogy a
szervezetnek mi adjuk a székhelyét. Természetesen nem
remélem azt, hogy azonnal
özönleni fognak a vendégek.
De azt igen, hogy néhány év
alatt az öt településen, köztük
Lovason is növekszik a turizmusból származó jövedelem,
munkahely a lakosaink számára.
– Ön 1998-2002 között már
volt a község első embere. Lehet-e párhuzamot vonni a két
ciklus között?

– Teljesen két más periódusról van szó, mert az előző ciklusban mások voltak a
gazdasági kondíciók. Akkor
egy kiszámíthatóbb, stabilabb
rendszer volt, mely sajnos az
elmúlt két esztendőre nem
volt jellemző. Amikor először
voltam polgármester, akkor az
óvoda bezárása volt a legfontosabb kérdés, melyet sikerült a
falugondnokság létrehozásával
orvosolni. A mostani időszakban sokkal fajsúlyosabb probléma vetődött fel, mégpedig a
hivatal fenntartása. Ezért merült fel bennük a körjegyzőség
megalakítása. Úgy érzem, hogy
a paloznaki és a lovasi testület
nagyon helyesen döntött annak idején, amikor létrehozta
a közös hivatali apparátust.
Mostanra bebizonyosodott a
működőképessége és a megmaradó pénzt településfejlesztésre
tudtuk fordítani.
– Ha az utcán feltennék azt
a kérdést, hogy Ön milyennek
látja Lovas jövőjét, mit válaszolna rá?
– Erre nehéz válaszolni, hiszen ezt abszolút a közgazdasági helyzet határozza meg. Ha a
vidékfejlesztésben a kistelepülések fontos szerepet kapnak, akkor úgy gondolom, hogy Lovas
számára szép jövő vár. De ha
ennek a fordítottja veszi kezdetét, akkor a következő önkormányzatra nehéz feladat vár.
Szendi Péter

Az önkormányzati választásokról
(folytatás az előző oldalról)
Listát ajánlani a fehér színű ajánlószelvény kitöltésével és a listát állító jelölő
szervezet képviselőjének vagy megbízottjának történő átadásával lehet. Kérjük, hogy az ajánlószelvényt pontosan
szíveskedjenek kitölteni!
Alapszabályként szavazni a lakóhelyen
lehet. Az a választópolgár, aki lakóhelyén
túl tartózkodási hellyel is rendelkezik,
lakóhelyén vagy igazolás alapján tartóz-

kodási helyén szavazhat. Igazolást a helyi Választási Irodában ( Lovas-Paloznak
Községek Körjegyzősége lovasi vagy
paloznaki iroda) lehet kérni személyesen
vagy meghatalmazott útján 2006. szeptember 29-én (péntek) 16 óráig. Ajánlott
levélben úgy lehet, hogy az szeptember
26-ig megérkezzen a Választási Irodához. Választási kampányt folytatni 2006.
szeptember 30-án 0.00 órától október 1én 19.00 óráig tilos.

A szavazás 2006. október 1-én reggel
6.00 órától 19.00 óráig tart a már megszokott helyen, a Faluház tetőtéri nagytermében. Kérjük, hogy a szavazásra a
személyazonosításra alkalmas okmányt
vinni szíveskedjenek. Minden ajánlással, szavazással és egyéb a választással
kapcsolatos kérdéssel kérem forduljanak
bizalommal a Helyi Választási Irodához.
Tóth Gáborné
körjegyző, Választási Iroda Vezető
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Kinek jó?
Valószínűleg költői kérdést fogok feltenni, mivel gyanítom az
illetékes nem válaszol rá. Kinek
jó az, ha virtuskodás, féktelen
jókedv, unalom, kivagyiság, „én
megmutatom, hogy meg merem
tenni”, és még ki tudja milyen
indíttatás miatt felborítja, összetöri a közterületi szemét
gyűjtőket, kicsavarja a hirdető
táblákat? Letapossa a virágokat
és ládástól tépi ki helyéből azt a
virágot, ami díszíti szépíti környezetünket.
Szomorúan tapasztalhattam,
hogy Lovason az elmúlt napokban ez történt. Valaki vagy valakik megrongálták a bolt előtti
hulladék gyűjtő edényt, kitépték
és eldobták helyéről a hirdető táblát. Ezekre a dolgokra már lehet,
hogy fel sem figyelnénk, de arra
már igen, hogy a Faluház ablakában pompázó virágot ládástól
tépték ki a rögzített helyéről. Szomorú látvány az ablakhoz rögzített üres eldeformálódott pánt a
virágos láda nélkül. Lehet, hogy
ott kellene hagyni, mint ahogyan
a járdára kiborított földet, és hátha a látványtól megszólal az elkövető lelkiismerete.
Szomorú vagyok és nemcsak
én, hanem velem együtt mindazok a kollégáim, akik saját
pénzükből, saját munkájukkal
virágosították a Faluházat és
annak környékét. Nem a ráfordított összeg az ami bánt és dühít,
hanem az értelmetlen vandalizmus, ami sajnos egyre gyakrab-

ban tapasztalható mindenütt.
Bízom abban és remélem, hogy
nem lovasi lakos követte el ezt a
szégyenletes dolgot, és kérem a
helyi lakosokat, hogy próbálják
meg óvni, védeni mindazt, ami
szépíti, díszíti, élhetőbbé teszi
ezt a kis települést.
Nem szégyen az sem, ha szemetelőt, rongálót látva rászólunk az illetőre, figyelmeztetve
arra, hogy ne tegye! Neki kellene
szégyellnie magát! Csak remélni
merem azt, hogy egyszer idáig is
el fogunk jutni.
Talán el fogunk jutna addig is,
hogy szomszédok, barátok, ismerősök, egy faluban lakók felhívhatják egymás figyelmét a helytelen
dolgokra anélkül, hogy sértődés,
harag lenne ebből. Kérem a lovasi
lakosokat, hogy védjék, óvják környezetüket még akkor is, ha csak
egy hulladék gyűjtőről vagy egy
láda virágról van szó.
A rongálót pedig csak sajnálni tudom. Sajnálni azért, hogy
ennyire nem érinti meg az ami
kicsit szebbé tudja varázsolni
környezetünket, sajnálom a lelki sivárságáért. Kérdezem tőle:
most jobb? Most jobban érzi
magát? Kinek, minek vagy miért
volt ez jó? És ha mégis valaki
magára ismerne akkor kérem,
hogy gondolja végig a leírtakat
még mielőtt a következő ládát
tépné ki a helyéről!
Tóth Gáborné
körjegyő
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Átadták a ravatalozót
Ünnepélyes keretek között augusztus 19-én adták át a 10 millió
forint beruházással megépülő ravatalozót. Az ünnepségen a helyi
lakosokon és a falu vezetőségén kívül megjelent a két egyházi vezető, valamint a térség országgyűlési képviselői is.
Kolti Helga színművésznő Szent István intelmeiből olvasott fel,
majd Nagy Jenő országgyűlési képviselő méltatta első királyunkat.
Véleménye szerint Szent István már akkor európai módon gondolkodott, törekedett arra, hogy a magyarság összefogjon. Mindezt az
utókor számára is példaként hozta fel, melyet lehet követni.
A falu Fő terén megtartott ünnepi beszéd után a jelenlévők együtt
mentek fel a halottasházhoz, melyet vitéz Ajtós József László esperes,
plébános megszentelt és Rásky Mihály református lelkész megáldott.
A ravatalozó költségeinek ötven százalékát, azaz 5 millió forintot
a Balaton Fejlesztési Tanács támogatta. (Mindezt egyébként Tóth
Gáborné jegyzőasszony írásában is olvashatják).
Sz.P

