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Községi Önkormányzat
Lövő
7-1 /2014.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2014. július 28-án az önkormányzat hivatali helyiségben a képviselő- testület
nyílt üléséről.
Jelen vannak: Balics János polgármester
Hollósi Gábor alpolgármester
Tischlerné Németh Noémi
Regényiné Demeter Mónika
Takács Vilmos
Szalai János képviselők
Lukács Antalné jegyző
Vissi Szilveszter helyi lakos,vállalkozó
Meghívottak: Lágler Júlia intézményvezető
Orbánné Hajas Hajnalka intézményvezető-helyettes, családgondozó
Vadászné Németh Piroska területi védőnő
Balics János : köszönti a meghívottakat és a megjelenteket, megállapítja,hogy a képviselőtestület tagjai közöl 6 fő megjelent,igazoltan távolmaradt 1 fő ,így az ülés határozatképes azt
megnyitja.
Balics János a napirendre az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat fogadja el
a mai ülésén:
1.) Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Lövő 2013. évi munkájáról
2.)Tájékoztató az anya-és gyermekvédelmi feladatok 2013.évi ellátásáról
3.) Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2013/2014. nevelési évének értékelése
4.) A község településrendezési tervének módosítása
5.)Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Balics János polgármester
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A jelenlévők a javasolt napirendi pontokkal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
46/2014.(VII.28.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az alábbi napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.) Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Lövő
2013. évi munkájáról
2.)Tájékoztató az anya-és gyermekvédelmi feladatok 2013.évi
ellátásáról
3.) Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2013/2014. nevelési
évének értékelése
4.) A község településrendezési tervének módosítása
5.)Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Balics János polgármester

1.)Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Lövő 2013. évi munkájáról
( írásos előterjesztés csatolva )

Lágler Júlia: a tavalyi és az idei évben több személyi változás történt az intézményünkben,így
jelenleg Lövőn Orbánné Hajas Hajnalka látja el a gyermekjóléti feladatokat.
A családsegítő szolgálatunkhoz fordulóknál több szociális kérelem előkészítésénél
ügyintézési feladatokat láttunk el.1 ügyfél nagy összegű áramtartozás miatt fordult hozzánk,
neki Héra Alapítványon keresztül tudtunk segítséget nyújtani.1 főnek az idősotthoni
elhelyezésében nyújtottuk segítséget.
Több alkalommal adományokat osztottunk (élelmiszercsomagot, ruhákat,és játékokat.)
Ez egyik alkalommal 27 családot, a másik alkalomnál 36 családot érintett.
Házi segítségnyújtás az előző évben 4 fő vette igénybe,de idén a gondozottak száma már 5
fő.
Orbánné Hajas Hajnalka: a gyermekjóléti szolgálatnál 7 gyermekkel foglalkoztunk ez 5
családot érintett. Két gyermek volt védelembe véve, közülük 1 főnek a nagykorúsága miatt ez
megszűntetésre került. Jobbára gyermeknevelési és anyagi ügyekben nyújtottuk segítséget a
hozzánk fordulónknak. Játszóházi programokat szerveztünk melyen 5 fő vett részt a
településről.
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Kérdés:
Szalai János: az adományok elosztásánál a rászorultságot hogyan ítélik meg ?
Lágler Júlia reagál a feltett kérdésre:
Az élelmiszercsomag adományozásánál javaslatot kérünk az intézményvezetőktől ,előnyben
részesülnek az egyedülállók,a gyermeküket egyedül nevelők. Már több éve a Katolikus
Karitásztól kapjuk a csomagokat ,és ezeket osztjuk szét. A csomagok kiosztása az
intézményünk székhelyén történik, de figyelünk az érintettek kérésére is ezügyben.

Balics János az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat Lövő 2013. évi szakmai beszámolóját az előterjesztésben foglalt tartalommal
elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Balics János polgármester
Lukács Antalné jegyző
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
47/2014.(VII. 28.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Lövő
2013. évi szakmai beszámolóját az előterjesztésben
foglalt tartalommal elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Balics János polgármester
Lukács Antalné jegyző

2.)Tájékoztató az anya-és gyermekvédelmi feladatok 2013.évi ellátásáról
( írásos előterjesztés csatolva )

Kérdés:
Balics János: hogyan ítéli meg a helyzetét az előző évhez viszonyítva ,milyen változások
történek a munkája során ?
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Vadászné Németh Piroska reagál a felvetett kérdésre:
A munkámban nem történt változás, ez vonatkozik az iskola egészségügyi szolgáltatásra is.
Jelenleg 7 terhesünk van, hárman biztosan megszülnek még az idei évben,és 2 fő még
bizonytalan. Örülnék ha a gyermeklétszám magasabb lenne,de ezen nem tudok változtatni.
Balics János az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anya –és gyermekvédelmi feladatok
2013. évi ellátásáról szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Balics János polgármester
Lukács Antalné jegyző

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
48/2014.(VII. 28.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
anya –és gyermekvédelmi feladatok 2013.évi ellátásáról
szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglaltak szerint
elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Balics János polgármester
Lukács Antalné jegyző

3.) Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2013/2014. nevelési évének értékelése
( írásos előterjesztés csatolva )
Regényiné Demeter Mónika: egész évben magas gyermeklétszámmal dolgoztunk,mely az
intézmény dolgozóinak nagy kihívást jelentett ,de a feladataikat jól ellátták. 23 gyermek lesz
a következő tanévben első osztályos,közülük 20 gyermek a lövői Általános Iskolába kezdi
meg a tanulmányait. 1 kisgyermek a szakvélemény alapján értelmi fogyatékos,vele való
foglalkozás szintén különös odafigyelést igényel a szakdolgozóinknak.
A simasági gyermekek között szintén több problémás gyermek van, akiknél a szülőkkel való
kapcsolat tartás is nehézkes.
Tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy az intézményben Baba-mama klubot,kerekítő
foglalkozást és női tornát is tartottak.
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Hozzászólás:
Balics János: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy az óvodai kerítés ügyében két
vállalkozóval a kapcsolatot már felvette, és a munkák elvégzésére kért árajánlatokat.
Ennek elfogadása után, várhatóan mielőbb a munkák megkezdődhetnek.
Balics János az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde
2013/ 2014. nevelési évének értékeléséről szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak
szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
Lukács Antalné jegyző

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
49/2014.(VII.28.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői
Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2013/2014. nevelési évének
értékeléséről szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak
szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Balics János polgármester
Lukács Antalné jegyző
4.)A község településrendezési tervének módosítása
Lukácsné: A Roto Elzett Certa Kft.ügyvezetője a község településrendezési tervének
módosítását kéri,mivel a Kft. a Mohl Adolf utca tehermentesítése érdekében egy új közúti
csomópont építését tervezi a 4.számú főúton Sopronkövesd irányába. Az engedélyezési
eljáráshoz van szükség a terv módosítására. A Kft. vállalja,hogy a terv módosításának teljes
költségét megfízeti.
A 84. számú Balatonederics - Sárvár - Sopron másodrendű főúton létesítendő többletsávos
csomópont helyigényét a jelenleg hatályos településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat,
illetve annak mellékleteként a szabályozási terv nem biztosítja.
Az üzem megközelítéséhez szükséges az önkormányzat tulajdonába lévő 0186/1 hrsz-ú út és
84. sz. főút csomópontjának teljes átépítése és a szabványoknak, várható forgalomnak
megfelelő területi bővítés határianak kijelölése.
Ahhoz, hogy a csomópont megvalósuljon szükség van a 0188/24; 594/2 és 581/2 hrsz-ú
ingatlanok 84-es főút menti sávjának megszerzésére. A területsávot a művelésből ki kell
vonni és azt pedig a 84-es főút területéhez kell csatolni.
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A csomópont kialakítását a jelenlegi rendezési terv nem tartalmazza, így az elkészült
közlekedési tervek alapján azt módosítani kell. A közlekedési területeket le kell határolni és ki
kell szabályozni.
A módosítás lehetőséget teremt arra is, hogy amennyiben a 0188/24 hrsz terület esetében nem
jön létre a felek között adásvétel a területet később kisajátítsák.
Az út kialakítása során 2 db villanyoszlopot kell áthelyezni és új út árkok-átereszek
készülnek.Ezeket a módosuló rendezési tervben is jelölni kell.
A változással továbbá elérhetővé válik, hogy a Mohl Adolf utca teljes egészében mentesüljön
a teherforgalomtól, így még élhetőbb lakóterület fejlődhessen tovább.
A településrendezési terv módosításával a tervezett beruházás számára szolgáló közlekedési
terület kerül kijelölésre a 0188/24 hrsz-ú ingatlan esetében Má jelű általános mezőgazdasági
területből, míg az 594/2 és 581/2 hrsz-ú telephelyek esetében Gip jelű ipari gazdasági
területből.
Mivel a fejlesztés a település gazdaságának fejlődését is szolgálja az eljárás során
egyszerűsített eljárási rendet lehet alkalmazni, amely kb 2,5 hónap alatti rendezési terv
módosítást jelent.
Kérdés, hozzászólás:
Vissi Szilveszter: az önkormányzattól megvásárolt területen villanyt és a közműveket
szeretném kiépíteni,nem lehet-e ezen területeket iparterületté nyilvánítani a rendezési terv
módosításával ,mert így esetleg olcsóbban tudnám a közműveket elhelyezni ?
Balics János reagál a feltett kérdésre:
Az Ön által megvásárolt terület és a mellette lévők a község településrendezési tervében
kereskedelmi szolgáltató területként vannak kijelölve,a közművek elhelyezéséhez
nem szükséges a rendezési terv módosítása,az önkormányzat költségvetésében erre az évre
közműfejlesztési beruházásokra előirányzat nincs tervezve.
A beruházás fontosságára való tekintettel javaslom a terv módosítását az elhangzottakat
figyelembe véve.
Balics János az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hatályos településrendezési eszközök
módosítását kezdeményezi.
A rendezés célja és hatása:
1.) A tervezési terület Lövő község belterületének északi oldalán, a ROTO
Elzett Certa Kft telephelye menti 0186/1 hrsz-ú út és a 84. sz. országos
másodrendű út csomópontjának kiépítését szolgálja.
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Határozati javaslat folytatása:
2.) A településszerkezeti terve és helyi építési szabályzatot az 1.) pont
szerinti tömbterület vonatkozásában oly módon módosítja, hogy a
csomópont kialakítása a SOMLAI MÉRNÖKI IRODA KFT által
elkészített tanulmányterv szerinti javasolt közlekedési területet a
településrendezési eszközökben kijelöli és kiszabályozza.
3.) A módosítást a Képviselő-testület gazdaságfejlesztő beruházás
megvalósulása érdekében támogatja és az legalább 15 új munkahely
megteremtését ezáltal biztosítja.
4.) A településrendezési eszközök módosításának költségeit Roto Elezett
Certa Kft. fizeti.
A településrendezési eszközök 1.) pont szerinti tervezési területének
módosítására irányuló eljárásában partnerként az egyeztetési eljárásba a
szomszédos települések Önkormányzatait, a közműszolgáltató vállalatok,
és a helyi lakosság kerül bevonásra.
A szomszédos települések és közműszolgáltatók az egyes szakaszokban az
érdekelt államigazgatási szervekkel egyetemben kerülnek megkeresésre.
A lakossági észrevételek benyújtására a záró szakmai véleményezési
eljárás időszaka alatt, 21 napos közszemlével biztosítja a lakossági
észrevételek lehetőségét, mint a partnerségi egyeztetés résztvevőjének. A
tájékoztatás módja az önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztés. A
javaslatokat, észrevételeket a jegyzőnél kell benyújtani, aki az iktatást
követően haladéktalanul, legkésőbb 5 napon belül továbbítja a rendezési
terv készítőjének.
Az el nem fogadott javaslatokat, véleményeket írásban kell megindokolni,
amelyet a község jegyzője terjeszt a képviselő-testület elé. A képviselőtestület köteles megtárgyalni az előterjesztést, és arról döntést hozni.
A jóváhagyott településrendezési eszközöket az önkormányzat
hirdetőtábláján kell kifüggeszteni.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény és 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően, a
fent leírtak figyelembevételével a településrendezési terv módosítását a
képviselő-testület az Akcióterv Kft-nél megrendeli.
A település eltekint a 2/2005.(I.11.) Korm. rendeletben rögzített
felhatalmazása alapján a környezetvédelmi hatásvizsgálat elkészítésétől.
A rendezési terv módosítását az egyszerűsített eljárás szabályai szerint
kívánja lebonyolítani.
Határidő: 2014.szeptember 30.
Felelős: Balics János polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
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A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
50 /2014. (VII.28.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hatályos
településrendezési eszközök módosítását kezdeményezi.
A rendezés célja és hatása:
1.)A tervezési terület Lövő község belterületének északi oldalán, a ROTO
Elzett Certa Kft telephelye menti 0186/1 hrsz-ú út és a 84. sz. országos
másodrendű út csomópontjának kiépítését szolgálja.
2.)A településszerkezeti terve és helyi építési szabályzatot az 1.) pont
szerinti tömbterület vonatkozásában oly módon módosítja, hogy a
csomópont kialakítása a SOMLAI MÉRNÖKI IRODA KFT által
elkészített tanulmányterv szerinti javasolt közlekedési területet a
településrendezési eszközökben kijelöli és kiszabályozza.
3.)A módosítást a Képviselő-testület gazdaságfejlesztő beruházás
megvalósulása érdekében támogatja és az legalább 15 új munkahely
megteremtését ezáltal biztosítja.
4.)A településrendezési eszközök módosításának költségeit Roto Elezett
Certa Kft. fizeti.
A településrendezési eszközök 1.) pont szerinti tervezési területének
módosítására irányuló eljárásában partnerként az egyeztetési eljárásba a
szomszédos települések Önkormányzatait, a közműszolgáltató vállalatok,
és a helyi lakosság kerül bevonásra.
A szomszédos települések és közműszolgáltatók az egyes szakaszokban az
érdekelt államigazgatási szervekkel egyetemben kerülnek megkeresésre.
A lakossági észrevételek benyújtására a záró szakmai véleményezési
eljárás időszaka alatt, 21 napos közszemlével biztosítja a lakossági
észrevételek lehetőségét, mint a partnerségi egyeztetés résztvevőjének. A
tájékoztatás módja az önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztés. A
javaslatokat, észrevételeket a jegyzőnél kell benyújtani, aki az iktatást
követően haladéktalanul, legkésőbb 5 napon belül továbbítja a rendezési
terv készítőjének.
Az el nem fogadott javaslatokat, véleményeket írásban kell megindokolni,
amelyet a község jegyzője terjeszt a képviselő-testület elé. A képviselőtestület köteles megtárgyalni az előterjesztést, és arról döntést hozni.
A jóváhagyott településrendezési eszközöket az önkormányzat
hirdetőtábláján kell kifüggeszteni.
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Határozat folytatása:
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény és 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően, a
fent leírtak figyelembevételével a településrendezési terv módosítását a
képviselő-testület az Akcióterv Kft-nél megrendeli.
A település eltekint a 2/2005.(I.11.) Korm. rendeletben rögzített
felhatalmazása alapján a környezetvédelmi hatásvizsgálat elkészítésétől.
A rendezési terv módosítását az egyszerűsített eljárás szabályai szerint
kívánja lebonyolítani.
Határidő: 2014.szeptember 30.
Felelős: Balics János polgármester

5.)Egyéb feladatok
Lukácsné: a képviselő-testület a 2014.május 28-i ülésén elfogadta a Lövői Napköziotthonos
Óvoda Óvodásaiért Közalapítvány módosított Alapító Okiratát. Az okiratot a változások
átvezetése végett a Győri Törvényszékhez benyújtottuk. A törvényszék hiánypótló végzést
adott ki, melyben az Alapító Okirat kiegészítését kérték az új PTK-ban meghatározott kizáró
és összeférhetetlenségi szabályokkal. Ismerteti az Alapítvány módosított Alapító Okiratának
tervezetét a jelenlévőknek.
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Balics János az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Napköziotthonos Óvoda
Óvodásaiért Közalapítvány Alapító Okiratát a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
az 1. számú mellékletben foglalt tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bírósági nyilvántartásban a
változások átvezetéséről gondoskodjon.
Határidő: 2014. augusztus 20.
Felelős: Balics János polgármester
Lukács Antalné jegyző
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
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51/2014.(VII.28.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Lövői Napköziotthonos Óvoda Óvodásaiért Közalapítvány
Alapító Okiratát a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
az 1. számú mellékletben foglalt tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,hogy a
bírósági nyilvántartásban a változások átvezetéséről
gondoskodjon.
Határidő: 2014. augusztus 20.
Felelős: Balics János polgármester
Lukács Antalné jegyző

Balics János: tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy a Kert utcában a zárt rendszerű
csapadékvíz elvezető rendszer kivitelezési munkái megkezdődtek,ennek során kiderült,hogy
az utca lejtése nem megfelelő a csapadékvíz elvezetéséhez. Ahhoz,hogy a Kert utca
csapadékvíz elvezetését a Petőfi utcai vízelvezető rendszeréhez csatlakoztatni lehessen
1210/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása szükséges. A későbbiekben ezen területen a két utcát
összekötő gyalogút kialakítására is lehetőség lenne,melyre az itt lakók részéről már érkezett
igény hozzánk.
Az ingatlan beépítetlen területként szerepel 1045 m2 területű,és Bánhidai Gézáné Lövő,Fő
u120.szám alatti lakos tulajdonát képezi 1/1 arányban. Az ingatlan tulajdonosával előzetesen
egyeztettem,aki 1000 Ft/m2-es áron a területét hajlandó eladni az önkormányzatnak.
A másik területen ( 1211/3 hrsz-on)Nagy Róbert Lövő,Kert utca 20.szám alatti lakos
hozzájárult a csapadékvíz elvezetéséhez,és ahhoz,hogy az önkormányzat a későbbiekben
majd a Kert utca folytatásaként azonos keresztszelvényben utat építhet .
Hozzászólás:
Hollósi Gábor: javaslom a 1210/1 hrsz-ú terület megvásárlását 1000 Ft/m2-es áron.
Balics János az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvásárolja Bánhidai Gézáné Lövő,Fő
u.120.szám alatti lakostól az 1/1 arányban tulajdonát képező lövői 1210/1 hrsz-ú 1045 m2
beépítetlen területű ingatlant.
A felek az ingatlan vételárát 1000 Ft/m2-ben határozzák meg,így a vételár összesen
1 045 000 Ft.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésével.
Határidő: 2014.szeptember 30.
Felelős: Balics János polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
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A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
52/2014.(VII.28.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megvásárolja Bánhidai Gézáné Lövő,Fő u.120.szám alatti
lakostól az 1/1 arányban tulajdonát képező lövői 1210/1 hrsz-ú
1045 m2 beépítetlen területű ingatlant.
A felek az ingatlan vételárát 1000 Ft/m2-ben határozzák meg,így
a vételár összesen 1 045 000 Ft.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert az adás-vételi
szerződés megkötésével.
Határidő: 2014.szeptember 30.
Felelős: Balics János polgármester

Lukácsné: A 2014.évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános
választásának időpontját 2014.október 12-re tűzte ki a köztársasági elnök .A választási
eljárásról szóló 2013.évi XXXVI. törvény 23.§-a alapján a helyi választási bizottság három
-az egy szavazókörrel rendelkező öt – tagját és legalább két póttagját a települési
önkormányzat képviselő-testülete a választást kitűzését követően, legkésőbb szavazás napja
előtti negyvenkettedik napig (2014.augusztus 31-ig ) választja meg,személyükre a helyi
választási iroda vezetője tesz indítványt. Javaslom Feketéné Gruber Szabinát,Kontorné
Németh Mártát,Vadászné Németh Piroskát, Kőműves Zoltán Józsefnét,és Szalai Jánosnét
javaslom a Lövői Helyi Választási Bizottság tagjainak,Simon Lászlónét és Balogh Józsefnét
póttagnak javaslom. A felsorolt személyek a jelölést elfogadták.
A napirendhez kérdés hozzászólás nem hangzott el.
Balics János az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Feketéné Gruber Szabinát,Kontorné
Németh Mártát,Vadászné Németh Piroskát, Kőmíves Zoltán Józsefnét,Szalai Jánost a
Lövői Helyi Választási Bizottság tagjának megválasztja.
A képviselő-testület Simon Lászlónét, Balogh Józsefnét a Lövői Helyi Választási Bizottság
póttagjának megválasztja.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a megbízólevek átadásával.
Határidő: 2014.augusztus 15.
Felelős: Balics János polgármester
Lukács Antalné jegyző
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 5 igen és egy tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
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53/2014.(VII.28.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Feketéné
Gruber Szabinát, Kontorné Németh Mártát,Vadászné Németh
Piroskát, Kőmíves Zoltán Józsefnét,Szalai Jánost a
Lövői Helyi Választási Bizottság tagjának megválasztja.
A képviselő-testület Simon Lászlónét, Balogh Józsefnét a Lövői
Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztja.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a megbízólevek
átadásával.
Határidő: 2014.augusztus 15.
Felelős: Balics János polgármester
Lukács Antalné jegyző

Balics János: az új ravatalozó megépítése óta az épület kulcsának átadása,és annak
tisztántartási ügye nincs megoldva. Ezideig a karbantartó Szőke Zoltán látta el a munkaidején
kívül ezen feladatokat térítésmentesen. A hivatal takarítója ennek elvégzését nem vállalja,nem
tartanám szerencsésnek ha ezzel a feladattal külső személyt bíznánk,hiszen van úgy,hogy éjjel
kell a ravatalozó kulcsát átadni az elhunyt hozzátartozójának. Temetési alkalmanként 7100 Ft
megbízási díj megállapítását javaslom a feladatot elvégző személynek.
Hozzászólás:
Takács Vilmos: javaslom ezzel a feladattal továbbra is Szőke Zoltánt bízzuk meg, alkalmanként 7100 Ft összegért.
Balics János az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014.augusztus 1-től Szőke Zoltánt
bízza meg a ravatalozó kulcsának átadásával és tisztántartási feladatainak elvégzésével.
Megbízási díját temetési alkalmanként 7100 Ft-ban állapítja meg.
A képviselő-testület megbízza polgármestert erre vonatkozó megbízási szerződés
megkötésével.
Határidő: 2014.augusztus 20.
Felelős: Balics János polgármester

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
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54/2014.(VII.28.)határozat: Lövő Község önkormányzatának Képviselő-testülete
2014.augusztus 1-től Szőke Zoltánt bízza meg a ravatalozó
kulcsának átadásával és tisztántartási feladatainak elvégzésével.
Megbízási díját temetési alkalmanként 7100 Ft-ban állapítja meg.
A képviselő-testület megbízza polgármestert erre vonatkozó
megbízási szerződés megkötésével.
Határidő: 2014.augusztus 20.
Felelős: Balics János polgármester
Lukácsné: a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014.4.10.0./N Fotovoltaikus
rendszerek kialakítása című pályázat keretében lehetőség lenne az önkormányzatnak és
intézményeinek a napelemekkel történő ellátására .A pályázat célja a környezetünket kevésbé
terhelő,megújuló energia alapú villamos energiatermelés elterjesztése,a megújuló
energiaforrásokon alapuló villamos energia szerepének növelése,és ezen keresztül
a széndioxid-kibocsátás csökkentése. A pályázat 100 %-os támogatottságú,erre vonatkozó
előkészületeket már megtettük az Ökovill Kft. vezetője készítené el a pályázatot.
A napelemeket tennénk fel a Hivatal, a Sportöltöző,a Szolgáltató és Kulturális
Központ, és az Óvoda épületére.
Kérdés:
Tischlerné Németh Noémi: az orvosi rendelő épületére nem lehetne-e napelemet elhelyezni?
Balics János reagál a felvetésre:
Véleményem szerint ennek nincs akadálya.
Lukácsné: a KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című pályázat nettó
összege 20 M Ft-ot meghaladja,így közbeszerzési eljárást kell lefolytani. Ismerteti
az önkormányzat jelenleg hatályos közbeszerzési szabályzatát a jelenlévőknek.
Javasolja a Közbeszerzési Bírálóbizottság elnökének Regényiné Demeter Mónikát,
tagjainak Takács Vilmost,Ács Zoltán Józsefnét,és Molnár Dénes közbeszerzési szakembert.
Valemennyi tag a jelölést elfogadta.
Balics János az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a
Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek
kialakítása című pályázatra, „Lövő község önkormányzat intézményei villamos energia
ellátásának biztosítása fotovoltaikus rendszerek kiépítésével „ tárgyában közbeszerzési
eljárást folytat le.
A Közbeszerzési Bírálóbizottság elnökének Regényiné Demeter Mónikát,tagjainak
Takács Vilmost, Molnár Dénest,Ács Zoltán Józsefnét választja meg.
A képviselő-testület megbízza polgármestert a határozat közlésével.
Határidő: 2014. augusztus 31.
Felelős: Balics János polgármester
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:

55/2014.(VII.28.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot
kíván benyújtani a Környezet és Energia Operatív Program
KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című
pályázatra, „Lövő község önkormányzat intézményei villamos
energia ellátásának biztosítása fotovoltaikus rendszerek
kiépítésével „ tárgyában közbeszerzési eljárást folytat le.
A Közbeszerzési Bírálóbizottság elnökének Regényiné Demeter
Mónikát, tagjainak Takács Vilmost, Molnár Dénest,Ács Zoltán
Józsefnét választja meg.
A képviselő-testület megbízza polgármestert a határozat
közlésével.
Határidő: 2014.augusztus 31.
Felelős: Balics János polgármester

Balics János: a kápolnában lévő harang sok éve nem üzemel,a temetési szertartás meghittebbé
tétele érdekében szükséges a teljes felújítása ,villamosítása. Ismerteti az erre beérkezett
árajánlatot a jelenlévőknek. A harang villamosítása 310 000 Ft + ÁFA-ba kerülne.
Ezévi költségvetésünkben a harang és a kápolna felújítására terveztünk összeget.
A jelenlévők javasolják a harang felújításának elvégzését.
Balics János:
-Tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy a megújulnak a közterületeink című pályázatban a
három nyertes önkormányzat közé nem került be a lövői ,de a többi résztvevőt kedvezményes
ajánlattal felkeresik majd a cégek.
-Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy az önkormányzati traktorra fűkasza adaptert
szeretnének vásárolni, erre vonatkozóan beérkezett ajánlatot ismerteti a képviselőknek.
Ezévi költségvetünkben a garázsra elkülönített összeg fedezetet biztosíthat ezen eszköz
megvásárlásához.
Hollósi Gábor: javaslom a fűkasza adapter megvásárlását.
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.

16

17

