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Községi Önkormányzat  
 
Lövı    
 
2-1/2014. 
 
 
 
                                              J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
Készült: 2014. február 10-én az önkormányzat hivatali helyiségben a képviselı- testület nyílt 
ülésérıl. 
 
Jelen vannak: Balics János polgármester 
                       Hollósi Gábor alpolgármester  
                       Tischlerné Németh Noémi  
                       Regényiné Demeter Mónika 
                       Szalai János  
                       Takács Vilmos  
                       Tóth József Sándor képviselık 
                       Lukács Antalné jegyzı 
                       Ács Zoltán Józsefné gazdálkodási fımunkatárs  
 
 
Balics János: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselı-testület tagjai teljes 
létszámban  megjelentek, így az ülés határozatképes azt megnyitja. 
                      
Balics János a napirendre az alábbi határozati javaslatot terjeszti elı: 
 
Lövı Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az alábbi napirendi pontokat fogadja el 
a mai ülésén: 
 
1.)  Lövı Község Önkormányzata sporttal kapcsolatos részletes feladatainak meghatározása 
 
2.) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás támogatására        

pályázat benyújtása. 
  
3.)  Egyéb feladatok  
 
Határidı: Azonnal  
 
Felelıs: Balics János polgármester 
 
A jelenlévık a javasolt napirendi pontokkal egyetértettek. 
 
A képviselı-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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3/2014. (II. 10.) határozat: Lövı Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az alábbi     
                                           napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén: 
 
                                         1.) Lövı Község Önkormányzata sporttal kapcsolatos részletes  
                                              feladatainak meghatározása 
 
                                        2.) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra- 
                                              fejlesztés, felújítás támogatására pályázat benyújtása. 
  
                                        3.) Egyéb feladatok  
  
                                        Határidı: Azonnal  
  
                                        Felelıs: Balics János polgármester 
  
 
1.) Lövı Község Önkormányzata sporttal kapcsolatos részletes feladatainak 
meghatározása 
 
                                                           ( írásos elıterjesztés csatolva ) 
 
 
Balics János: A múlt héten megjelent az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó 
fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014. (I. 31.) BM 
rendelet (Továbbiakban: BM rendelet). Ennek  keretében lehetıségünk lenne a sport öltözı 
további felújításához támogatást igényelni pályázat benyújtásával. A pályázathoz be kell 
nyújtani a képviselı-testület határozatát az önkormányzat sporttal kapcsolatos részletes 
feladatairól és kötelezettségeirıl, melyet ismertet a jelenlévıknek.     
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Balics János az alábbi határozati javaslatot teszi:Lövı Község Önkormányzatának Képviselı-
testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a sporttal kapcsolatos részletes feladatairól és 
kötelezettségeirıl, valamint a sport támogatásáról az alábbiakat tőzi ki a 2014.  évben a 2011-
ben  elfogadott sportfejlesztési tervben (Sportfejlesztési koncepció) meghatározottak alapján: 
 
I. Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai és kötelezettségei: 
Az önkormányzat a sporttal kapcsolatos feladatkörében 
gondoskodik sportfejlesztési koncepció végrehajtásáról 
a helyi sportfejlesztési koncepció célkitőzéseivel összhangban együttmőködik a sporttal 
foglalkozó helyi szervezetekkel 
fenntartja és mőködteti a tulajdonát képezı sportlétesítményeket 
megteremti az önkormányzat az általa fenntartott létesítményekben a testnevelés és 
sporttevékenység gyakorlásának feltételeit, valamint az önkormányzat az iskola 
fenntartójának plusz forrásokat biztosít a fenti tevékenység gyakorlásához 
A helyi sportkoncepció felülvizsgálata és végrehajtása során kiemelt figyelmet kell fordítani 
az önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztésére 
az egészséges életmód és szabadidısport feltételeinek biztosítására 
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a gyermek és ifjúsági sporttevékenység, az utánpótlás-nevelés, a családok, hátrányos 
helyzetőek és fogyatékosok sportjának támogatására 
iskolán, óvodán kívüli, önszervezıdı sporttevékenység feltételeinek javítására 
az iskolai testedzés feltételeinek megteremtésére, a diáksporttal kapcsolatos feladatok 
meghatározására és segítésére 
a település polgárai egészségének, fizikai állapotának javítására, a szabadidı hasznos 
eltöltésének biztosítására 
a meglévı helyi sportlétesítmények kihasználtságának biztosítására. 
 
II. Együttmőködés a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel 
Az önkormányzat a település sportéletének fenntartásában és fejlesztésében szorosan 
együttmőködik a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel 
Az 1) bekezdésben említett szervezetek tevékenységét az önkormányzat sportcélra 
elkülönített pénzeszközeibıl támogatási megállapodás alapján támogatja. 
A támogatásban részesülı sportszervezetek a támogatás összegérıl és annak felhasználásáról 
a támogatási megállapodásban foglaltak szerint kötelesek az önkormányzat felé elszámolni. 
A sporttal foglalkozó helyi szervezetek önkormányzati támogatására fordítható keretösszeg 
(továbbiakban: sportcélú támogatás) évente a költségvetési rendeletben kerül meghatározásra. 
 
III. A községi sportlétesítmények fenntartása, mőködtetése 
A helyi szabadidıs sporttevékenység és versenysport folytatásához sportlétesítményként áll 
rendelkezésre az 
- akadálymentesített sportöltözı 
- a Sport utcai füves focipálya, 3 db teniszpálya és 1db lovas gyakorló pálya 
- az önkormányzati tulajdonú iskolai tornaterem és udvari mőanyag borítású, világítással 
ellátott, többfunkciós sportpálya, strandröplabda pálya, egy mőfüves bemelegítı pálya. 
-  2010-ben épített óvodai - bölcsıdei tornaszoba 
- a Szolgáltató és Kulturális Központ 2013-ban átadott sportterem (konditerem) 
Az 1) bekezdésben felsoroltak közül tornaterem és udvari sportpályát az Általános Iskola, a 
Sport utcai létesítményeket és a Szolgáltató és Kulturális Központot az Önkormányzat 
üzemelteti. 
Az önkormányzat a sportlétesítmények fenntartásához, állagmegóvásához és mőködéséhez, 
fejlesztéséhez szükséges fedezetet az éves költségvetésében – anyagi erıforrásaihoz mérten – 
biztosítja. 
 
IV. Az iskolai testnevelés és sporttevékenység feltételeinek biztosítása 
Az önkormányzat hozzájárul az iskolákban folyó sporttevékenységhez és az iskolai 
sportkörök mőködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításához. 
Az iskolák – testnevelési alapfeladataik ellátásán túlmenıen – lehetıségeik szerint részt 
vesznek a helyi sportszervezetek utánpótlás nevelésében és ennek érdekében együttmőködnek 
velük a tanórán kívüli sporttevékenység szervezésében. 
 
V. A sporttevékenység irányítása 
A jogszabályokban és e határozatban meghatározott önkormányzati sportfeladatokkal 
kapcsolatos hatásköröket az önkormányzat képviselı-testülete gyakorolja. 
A sporttal kapcsolatos önkormányzati döntés-elıkészítı, szervezı, végrehajtó operatív 
teendıket a közös önkormányzati hivatal látja el, igényelve hozzá a sporttal foglalkozó 
szakemberek és szervezetek szakmai segítségét is. 
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VI. A sporttevékenység finanszírozása 
Az önkormányzat az éves költségvetési rendeletében sporttevékenységek támogatására külön   
összeget biztosít. 
A tanórán kívüli (szabadidıs) sporttevékenység pénzügyi feltételeit az önkormányzat a 2014 
évi költségvetésében biztosítja 3. pont szerint. 
3.) Költségek: 
 - óvodai úszásoktatás                       455.144.-Ft 
 - sportversenyek, sporttábor, sporteszközök         380.000.-Ft 
 - verseny, tömegsport és szabadidıs sport támogatása           10.150.000.-Ft 
 - 2013 évrıl áthúzódó sportöltözı felújítás                              8.029.323.-Ft 
 - 2014 évi sportöltözı felújítás és energetikai korszerősítés  10.880.062.-Ft 
 
Határidı: Azonnal 
 
Felelıs:  Balics János polgármester  
              Lukács Antalné jegyzı  
 
A jelenlévık a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselı testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı 
határozatot hozta: 
 
4/2014. (II. 10.) határozat:  Lövı Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, 
hogy az Önkormányzat a sporttal kapcsolatos részletes feladatairól és kötelezettségeirıl, 
valamint a sport támogatásáról az alábbiakat tőzi ki a 2014.  évben a 2011-ben  elfogadott 
sportfejlesztési tervben (Sportfejlesztési koncepció) meghatározottak alapján: 
 
I. Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai és kötelezettségei: 
Az önkormányzat a sporttal kapcsolatos feladatkörében 
gondoskodik sportfejlesztési koncepció végrehajtásáról 
a helyi sportfejlesztési koncepció célkitőzéseivel összhangban együttmőködik a sporttal 
foglalkozó helyi szervezetekkel 
fenntartja és mőködteti a tulajdonát képezı sportlétesítményeket 
megteremti az önkormányzat az általa fenntartott létesítményekben a testnevelés és 
sporttevékenység gyakorlásának feltételeit, valamint az önkormányzat az iskola 
fenntartójának plusz forrásokat biztosít a fenti tevékenység gyakorlásához 
A helyi sportkoncepció felülvizsgálata és végrehajtása során kiemelt figyelmet kell fordítani 
az önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztésére 
az egészséges életmód és szabadidısport feltételeinek biztosítására 
a gyermek és ifjúsági sporttevékenység, az utánpótlás-nevelés, a családok, hátrányos 
helyzetőek és fogyatékosok sportjának támogatására 
iskolán, óvodán kívüli, önszervezıdı sporttevékenység feltételeinek javítására 
az iskolai testedzés feltételeinek megteremtésére, a diáksporttal kapcsolatos feladatok 
meghatározására és segítésére 
a település polgárai egészségének, fizikai állapotának javítására, a szabadidı hasznos 
eltöltésének biztosítására 
a meglévı helyi sportlétesítmények kihasználtságának biztosítására. 
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II. Együttmőködés a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel 
Az önkormányzat a település sportéletének fenntartásában és fejlesztésében szorosan 
együttmőködik a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel 
Az 1) bekezdésben említett szervezetek tevékenységét az önkormányzat sportcélra 
elkülönített pénzeszközeibıl támogatási megállapodás alapján támogatja. 
A támogatásban részesülı sportszervezetek a támogatás összegérıl és annak felhasználásáról 
a támogatási megállapodásban foglaltak szerint kötelesek az önkormányzat felé elszámolni. 
A sporttal foglalkozó helyi szervezetek önkormányzati támogatására fordítható keretösszeg 
(továbbiakban: sportcélú támogatás) évente a költségvetési rendeletben kerül meghatározásra. 
 
 
III. A községi sportlétesítmények fenntartása, mőködtetése 
A helyi szabadidıs sporttevékenység és versenysport folytatásához sportlétesítményként áll 
rendelkezésre az 
- akadálymentesített sportöltözı 
- a Sport utcai füves focipálya, 3 db teniszpálya és 1db lovas gyakorló pálya 
- az önkormányzati tulajdonú iskolai tornaterem és udvari mőanyag borítású, világítással 
ellátott, többfunkciós sportpálya, strandröplabda pálya, egy mőfüves bemelegítı pálya. 
-  2010-ben épített óvodai - bölcsıdei tornaszoba 
- a Szolgáltató és Kulturális Központ 2013-ban átadott sportterem (konditerem) 
Az 1) bekezdésben felsoroltak közül tornaterem és udvari sportpályát az Általános Iskola, a 
Sport utcai létesítményeket és a Szolgáltató és Kulturális Központot az Önkormányzat 
üzemelteti. 
Az önkormányzat a sportlétesítmények fenntartásához, állagmegóvásához és mőködéséhez, 
fejlesztéséhez szükséges fedezetet az éves költségvetésében – anyagi erıforrásaihoz mérten – 
biztosítja. 
 
IV. Az iskolai testnevelés és sporttevékenység feltételeinek biztosítása 
Az önkormányzat hozzájárul az iskolákban folyó sporttevékenységhez és az iskolai 
sportkörök mőködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításához. 
Az iskolák – testnevelési alapfeladataik ellátásán túlmenıen – lehetıségeik szerint részt 
vesznek a helyi sportszervezetek utánpótlás nevelésében és ennek érdekében együttmőködnek 
velük a tanórán kívüli sporttevékenység szervezésében. 
 
V. A sporttevékenység irányítása 
A jogszabályokban és e határozatban meghatározott önkormányzati sportfeladatokkal 
kapcsolatos hatásköröket az önkormányzat képviselı-testülete gyakorolja. 
A sporttal kapcsolatos önkormányzati döntés-elıkészítı, szervezı, végrehajtó operatív 
teendıket a közös önkormányzati hivatal látja el, igényelve hozzá a sporttal foglalkozó 
szakemberek és szervezetek szakmai segítségét is. 
 
VI. A sporttevékenység finanszírozása 
Az önkormányzat az éves költségvetési rendeletében sporttevékenységek támogatására külön   
összeget biztosít. 
 
 
Határozat folytatása: 
 
A tanórán kívüli (szabadidıs) sporttevékenység pénzügyi feltételeit az önkormányzat a 2014 
évi költségvetésében biztosítja 3. pont szerint. 
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3.) Költségek: 
 - óvodai úszásoktatás                         455.144.-Ft 
 - sportversenyek, sporttábor, sporteszközök          380.000.-Ft 
 - verseny, tömegsport és szabadidıs sport támogatása           10.150.000.-Ft 
 - 2013 évrıl áthúzódó sportöltözı felújítás                             8.029.323.-Ft 
 - 2014 évi sportöltözı felújítás és energetikai korszerősítés   10.880.062.-Ft 
 
Határidı: Azonnal 
 
Felelıs:  Balics János polgármester  
              Lukács Analné jegyzı 
 
 
2.) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás támogatására 
pályázat benyújtása  
 
Lukácsné: az említett BM.rendelet alapán pályázatot lehet benyújtani a sportöltızı  
tetı- és homlokzatszigetelésére , napkollektorokkal,napelemekkel történı ellátására. 
Ezen projektet megelızıen az épület akadálymentesítése megtörtént. Akadálymentes rámpa, 
wc, zuhanyozó került beépítésre. Lecserélésre kerültek a nyílászárók, a konvektorok és a 
boylerok helyett kondenzációs kazánt építettünk be. 
Projekt célja, összhangban a pályázati kiírás feltételrendszerével, a költségvetési szerv 
mőködési költségének csökkentése a megújuló energiafelhasználás bevezetése és ez által a 
környezet tudatos gondolkodás, környezetvédelem fontosságának elterjesztése kistérségi 
szinten. 
Jobb körülmények megteremtésével hozzájárulunk a  gyerekek és a lakosság valamint a 
kistérségi települések lakossága egészségének megırzéséhez, lehetıséget biztosítunk az 
utánpótlás neveléséhez. 
A projekt megvalósításával várhatóan 4800 kWh villamos, 6876 MJ gázenergiát takarítunk 
meg, a széndioxid kibocsátás 4,85 tCO2 értékkel csökken. Ezen megtakarításokkal várhatóan 
250 eFt költség-megtakarítást érhetünk el, melyet a sport további támogatására fordíthatunk. 
 
A beruházás teljes építési költsége 10 880 062 Ft, melyre 80 %-os támogatást lehet nyerni, 
az önrész 20 %  2 176 013 Ft. Az építésre igényelt támogatás 5 %-át közfoglalkoztatásra kell 
fordítani mely pályázati feltétel. 
 
Hozzászólások: 
 
Balics János:a pályázat már jól elıkészített stádiumban  van,úgy gondolom ezt a lehetıségét 
nem szabad elszalasztanunk,hiszen csak néhány nap áll rendelkezésünkre annak benyújtására. 
 
Tóth József Sándor: a magam részérıl soknak tartom ezt az összeget. 
 
 
 
 
Balics János az alábbi határozati javaslatot teszi: 
Lövı Község Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot nyújt be az egyes 
önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes 
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szabályairól szóló 4/ 2014.(I. 31.) BM rendelet szerinti óvodai, iskolai és utánpótlás sport 
infrastruktúra-fejlesztés,felújítás támogatásra kiírt pályázatra.  
 
A képviselı-testület a támogatásból a lövıi 402/188 hrsz-ú sporttelepen lévı sportöltözı 
felújítását kívánja megvalósítani. A képviselı-testület kijelenti, úgy nyilatkozik, hogy a 
pályázat benyújtásához szükséges 20 %-os  2 176 013 forint összegő önerıt  az önkormányzat 
2014.évi költségvetésének általános tartaléka  terhére biztosítja. 
 
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a pályázat benyújtásához 
szükséges intézkedéseket és jognyilatkozatokat megtegye.                              
  
Határidı: Azonnal    
 
 Felelıs: Balics János polgármester  
 
A jelenlévı a javaslattal egyetértettek. 
A képviselı testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı 
határozatot hozta: 
 
5/2014. (II. 10.) határozat: Lövı Község Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot  
                                        nyújt be az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési  
                                        támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló  
                                        4/2014. (I. 31.) BM rendelet szerinti óvodai, iskolai és utánpótlás 
                                        sport infrastruktúra-fejlesztés,felújítás támogatásra kiírt pályázatra. 
 
                                       A képviselı-testület a támogatásból a lövıi 402/188 hrsz-ú  
                                       sporttelepen lévı sportöltözı felújítását kívánja megvalósítani.                          
 
                                       A képviselı-testület kijelenti, úgy nyilatkozik, hogy a pályázat  
                                       benyújtásához szükséges 20 %-os  2 176 013 forint összegő önerıt 
                                       az önkormányzat 2014.évi költségvetésének általános tartaléka  
                                       terhére biztosítja. 
 
                                       A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert arra,hogy a 
                                       pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket és jognyilat- 
                                       kozatokat megtegye. 
 
                                       Határidı: Azonnal  
                                       
                                       Felelıs: Balics János polgármester  
 
 
 
 
 
 
 
 
3.) Egyéb feladatok  
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