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Községi Önkormányzat
Lövő
9 -1/2014.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2014. szeptember 19-én az Szolgáltató és Kulturális Központban megtartott
közmeghallgatásról.
Jelen vannak: Balics János polgármester
Hollósi Gábor alpolgármester
Tischlerné Németh Noémi
Takács Vilmos
Tóth József Sándor képviselők
Lukács Antalné jegyző
39 fő választópolgár
Ozsánna Ramóna Andrea adóügyi előadó
Ács Zoltán Józsefné gazdálkodási főmunkatárs
Balics János: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai közül 5
fő megjelent, igazoltan távolmaradt 2 fő, így az ülés határozatképes,azt megnyitja.
Balics János a napirendekre az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat fogadja el
a mai ülésén:
1.) Tájékoztató az önkormányzat 2014.évi munkájáról, összefoglaló az előző 12 év
fejlesztéseiről, beruházásairól
2.) Tájékoztató az adóügyi feladatokról
3.) A Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2014.I.félévi tájékoztatója
4.) Az önkormányzat 2014.I.félévi tájékoztatója
5.) Beszámoló a Lövői Sportegyesület és a Lövői Tenisz Klub 2013.évi munkájáról
6.) 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:
59/2014. (IX. 19.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.) Tájékoztató az önkormányzat 2014.évi munkájáról, összefoglaló az előző 12 év
fejlesztéseiről, beruházásairól
2.) Tájékoztató az adóügyi feladatokról
3.) A Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2014.I. félévi tájékoztatója
4.) Az önkormányzat 2014.I. félévi tájékoztatója
5.) Beszámoló a Lövői Sportegyesület és a Lövői Tenisz Klub 2013.évi munkájáról
6.) Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Balics János polgármester

1.) Tájékoztató az önkormányzat 2014.évi munkájáról, összefoglaló az előző 12 év
fejlesztéseiről, beruházásairól
( írásos előterjesztés csatolva )
Hozzászólások, kérdések:
Menyhárt Miklós Jánosné: a közvilágítás korszerűsítése előtt javasolja, hogy a fénymérési
adatokat nézzék meg, mert nem mindegyik fajta LED-es izzó működik megfelelően jól.
Galavics Jenő: megkérdezi, hogy az ifjúsági szálláshely kialakítása előtt készült-e
hatástanulmány, mert nem lenne szerencsés, ha a kialakított épületrész kihasználatlan lenne?
A focipályán egy kis bodegában mérik az italt, miért nem az erre a célra épült helyiséget
veszik igénybe?
Kovács Zoltán: a sportpályán lévő büfé működtetése ügyében kéri az önkormányzat
segítségét, mivel álláspontja szerint ezt a problémát nekik kell megoldani.
Rózsa Lászlóné: a polgármester úr vezetése alatt a faluban lévő létesítmények megszépültek,
megújultak, melyet a vetített diákon is láthattunk, rendezett szép tiszta környezetet ad a
következő vezetésnek, úgy gondolom nagyon magasra tette fel a mércét. Megköszöni a
polgármester úrnak és a jegyző asszonynak az önkormányzatnál végzett munkáját.

4

Balics János reagál a vetettekre:

A közvilágítás korszerűsítésekor csak garantált gyártóktól, minősített égők kerülhetnek
felszerelésre, és ehhez értő szakemberekkel lehet a munkát elvégeztetni. A tervezést és
felmérést is már gyakorlott, tapasztalt szakember végezte.
A Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft. 100 %-os támogatottsággal - 32 M Ft-talnyerte el az ifjúsági szálláshely kialakítására a pályázatot. A szálláshely a központ tetőterében
épül meg, ennek munkái már elkezdődtek, elsődlegesen a vendégek ide csalogatása
érdekében, de úgy gondolom a gyermekek táboroztatásánál is tudják majd ezt használni.
A Sportpályán a büfé működtetése kérdésében a régi és az új vezetés nem tudott megegyezni,
ezért jelentkeztek a problémák, és került felállításra egy kis faház.
Önkormányzatunk több alkalommal próbált közvetíteni ebben az ügyben, de úgy gondolom,
ezt a problémát nekik kell megoldani.

2.)Tájékoztató az adóügyi feladatokról
( írásos előterjesztés csatolva )

Ozsánna Ramóna Andrea: a tájékoztatóban szereplő hátralékok nem a tényleges összegeket
tükrözik, mivel egyes behajtások áthúzódtak 2014-re, így a hátralék összege ennél kisebb
összegű már.
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy az E- útdíj bevezetése miatt a kiesett önkormányzati
bevételek ellentételezése -3,6 M Ft – központilag megtérítésre került.
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Balics János az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adóügyi feladatokról 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:
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60/2014. (IX. 19.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az adóügyi feladatokról szóló tájékoztatót az előterjesztésben
foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Balics János polgármester
Lukács Antalné jegyző
3.)A Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. I. félévi tájékoztatója
( írásos előterjesztés csatolva )

Lukácsné: ismerteti a közös hivatal 2014.I.félévi bevételeit és kiadásait a jelenlévőknek.
Elmondja, hogy a bevételek és kiadások időarányosan teljesültek, így várhatóan külön
önkormányzati betérítés nélkül biztosítani tudják a hivatal egész éves működését.
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Balics János az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal
2014. I. félévi költségvetésének teljesítését
20 036 000 Ft bevétellel
16 579 000 Ft kiadással az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Lukács Antalné jegyző
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
61/2014.(IX.19.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. I. félévi
költségvetésének teljesítését
20 036 000 Ft bevétellel
16 579 000 Ft kiadással az előterjesztésben foglaltak szerint
jóváhagyja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Lukács Antalné jegyző
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4.)Az önkormányzat 2014.I.félévi tájékoztatója

( írásos előterjesztés csatolva )
Balics János: ismerteti az önkormányzat bevételeit és kiadásait. Elmondja, hogy a bevételek a
tervezetteknek megfelelően alakultak, a kiadások teljesítése alacsonyabb összegű lett, mivel a
beruházások és felújítások áthúzódtak a második félévre. Tájékoztatja a jelenlévőket arról,
hogy a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően közel 250 M Ft tartalékkal adja át
az új vezetésnek az önkormányzat költségvetését.

Lukácsné: ismerteti az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról szóló
rendelet-tervezetet. Ismerteti az előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható
következményeiről.
Ács Zoltán Józsefné: elmondja, az önkormányzat költségvetésének főösszege 522 433 E Ft-ra
módosult a bevételek és a kiadások esetében is. Az emelkedés az alábbiak miatt következett
be: pótelőirányzatként 20 000 000 Ft fejlesztési támogatást kapott az önkormányzat mivel
adósságállománnyal nem rendelkezett, ezen felül bérkompenzációra, ágazati pótlékra,
közfoglalkoztatottak után, és normatív támogatás címén (2013.év elszámolása) is kaptunk
támogatást.
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és
egyhangulag megalkotta a 8/2014.(IX.30.) rendeletét az önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról.

( rendelet csatolva )

Balics János az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés I. félévi
teljesítését
291 043 E Ft bevétellel
182 757 E Ft kiadással az előterjesztésben foglaltak szerint e l f o g a d j a.
Határidő: Azonnal
Felelős: Balics János polgármester
Lukács Antalné jegyző
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
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62/2014.(IX.19.) határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2014.évi költségvetés I. félévi teljesítését
291 043 E Ft bevétellel
182 757 E Ft kiadással az előterjesztésben foglaltak szerint
e l f o g a d j a.
Határidő: Azonnal
Felelős: Balics János polgármester
Lukács Antalné jegyző

5.) Beszámoló a Lövői Sportegyesület és a Lövői Tenisz Klub 2013.évi munkájáról
( írásos előterjesztések csatolva )
Hozzászólás:
Takács Vilmos: a 2014.évi költségvetés tárgyalásakor is tájékoztattuk a képviselő-testület
arról, hogy a Tenisz Klub eredményesebb működéséhez egy adogatógépre lenne szükségük.
Akkor ennek megvásárlására ígéretet is kaptunk, de ehhez szükséges forrást 274 000 Ft-ot a
mai napig még nem kaptuk meg. Kérem a képviselő-testületet a Tenisz Klub részére az
adogatógép megvásárlásához nyújtson támogatást.
Balics János az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Sportegyesület és a Lövői
Tenisz Klub 2013. évi munkájáról szóló beszámolót 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:
63/2014.(IX.19.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Lövői Sportegyesület és a Lövői Tenisz Klub 2013.évi
munkájáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint
elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Balics János polgármester
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Balics János az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Tenisz Klub részére
adogatógép megvásárlására 274 000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít.
A képviselő-testület a 2014.évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást
rendeli el:
ZÁROLÁS: A költségvetési tartalék terhére 274 0 000 Ft.
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT: 999000-1 Szakfeladatra el nem számolt tételként,055111
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre megnevezésű kiadási
előirányzaton, 084031 Civil szervezetek működési támogatása kormányzati funkcióra
274 000 Ft biztosítása a Lövői Tenisz Klub részére.
A képviselő-testület megbízza a polgármester erre vonatkozó támogatási megállapodás
megkötésével.
Határidő: 2014.október 15.
Felelős: Balics János polgármester
Lukács Antalné jegyző
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
64/2014.(IX.19.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői
Tenisz Klub részére adogatógép megvásárlására 274 000 Ft vissza nem térítendő támogatást
biztosít.
A képviselő-testület a 2014.évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást
rendeli el:
ZÁROLÁS: A költségvetési tartalék terhére 274 0 000 Ft.
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT: 999000-1 Szakfeladatra el nem számolt tételként,055111
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre megnevezésű kiadási
előirányzaton, 084031 Civil szervezetek működési támogatása kormányzati funkcióra 274
000 Ft biztosítása a Lövői Tenisz Klub részére.
A képviselő-testület megbízza a polgármester erre vonatkozó támogatási megállapodás
megkötésével.
Határidő: 2014.október 15.
Felelős: Balics János polgármester
Lukács Antalné jegyző
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6.)Egyéb feladatok
Lukácsné:a felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban
való részvételt. E cél elérésének érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind
pedig önkormányzati forrásokat mobilizálni kíván.
A „Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer ” többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi
fedezeteként három forrás szolgál:
1.)A települési önkormányzat által nyújtott támogatás:
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a
szinten történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot
elbírálni. Ennek megfelelően az önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat helyben kerül elbírálásra.
A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat.
2.) Megyei önkormányzat által nyújtott támogatás:
A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti az önkormányzat által támogatott
pályázó, vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő
ösztöndíj összegét.
3.) Intézményi támogatás:
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban
tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly módon kíván
hozzájárulni, hogy települési (és megyei ) önkormányzat által megállapított támogatási
összeget a támogatással megegyező mértékben – a Minisztérium hivatalos lapjában közzétett
értékhatárig – kiegészíti.
Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2014. évi fordulóban 5.000 Ft/fő/hó
volt. Az ösztöndíjat az a felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató
-az állami költségvetés terhére –támogatást kap.
Az önkormányzatok számára a pályázati rendszerben való részvétel önkéntes.
A pályázat kiírásának feltétele, hogy a települési önkormányzat csatlakozzon a Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához, mely egyúttal a Bursa Hungaria
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerhez ( a továbbiakban: EPER-Bursa
rendszer) történő csatlakozást is magában foglalja,és nyilatkozzon az Általános Szerződési
Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) elfogadásáról, s a későbbiekben is az ebben foglaltak
szerint kell eljárnia. A csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje 2014. október 1.
Az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott pályázatokat( „A” és „B” típusú )
2014. október 3-ig kell kiírni. A pályázatok beadási határideje: 2014. november 7.
Az EPER- Bursa rendszerben a pályázók a regisztrációt követően maguk rögzítik adataikat.
Az önkormányzatoknak a pályázók által elektronikusan kitöltött és a rendszerből kinyomtatott
pályázati űrlapon az önkormányzathoz benyújtott pályázatok befogadását,formai ellenőrzését
és elbírálását kell elvégezniük az EPER- Bursa rendszerben.
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Hozzászólás:
Balics János: javaslom a 2015. évi fordulóhoz a csatlakozást.
Balics János az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2015. évi fordulójához.
Az önkormányzat az ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójának általános szerződési feltételeit
elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása
során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
Megbízza a polgármestert, hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére a
csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról a nyilatkozatot az
önkormányzat nevében megtegye.
Határidő: 2014. október 1.
Felelős: Balics János polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
65/2014.( IX.19.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához.
Az önkormányzat az ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójának
általános szerződési feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal
arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során
maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben
foglaltaknak megfelelően jár el.
Megbízza a polgármestert, hogy az Emberi Erőforrás
támogatáskezelő részére a csatlakozásról, valamint az
elektronikus adatbázis használatáról a nyilatkozatot az
önkormányzat nevében megtegye.
Határidő: 2014. október 1.
Felelős: Balics János polgármester
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Hollósi Gábor: a polgármester úr 3 cikluson keresztül látta el a polgármesteri feladatait.
Munkáját lelkiismeretesen az önkormányzat és község érdekeit figyelembe véve végezte.
Javaslom a polgármester úrnak 3 havi tiszteletdíjának megfelelő összegű külön juttatást
állapítson meg a képviselő-testület. Az előző polgármester úr részére szintén háromhavi külön
juttatást állapítottak meg 2002-ben.
A jelenlévők az elhangzottakkal egyetértettek, azt támogatták.
Hollósi Gábor alpolgármester az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balics János polgármester részre
3 havi tiszteletdíjának megfelelő összegű 952 500 Ft külön juttatást állapít meg.
A képviselő-testület a 2014.évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást
rendeli el:
ZÁROLÁS: A költségvetési tartalék terhére 952 500 Ft.
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT: 999000-1 Szakfeladatra el nem számolt tételként,011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
kormányzati funkción,051211 Választott tisztségviselők juttatásai megnevezésű kiadási
előirányzaton, 750 000 Ft , 05211 Szociális hozzájárulás adó kiadási előirányzaton 202 500
Ft biztosítása Balics János polgármester részére megállapított külön juttatásra.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat közlésével, és a megállapított juttatás
kifizetésével.
Határidő: 2014.október 10.
Felelős: Lukács Antalné jegyző
A jelenlévők a javaslattal egyet értettek.
A képviselő-testület 4 igen 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
66/2014.(IX.19.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balics János
polgármester részre 3 havi tiszteletdíjának megfelelő összegű 952 500 Ft külön juttatást
állapít meg.
A képviselő-testület a 2014.évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást
rendeli el:
ZÁROLÁS: A költségvetési tartalék terhére 952 500 Ft.
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT: 999000-1 Szakfeladatra el nem számolt tételként,011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
kormányzati funkción,051211 Választott tisztségviselők juttatásai megnevezésű kiadási
előirányzaton, 750 000 Ft , 05211 Szociális hozzájárulás adó kiadási előirányzaton 202 500
Ft biztosítása Balics János polgármester részére megállapított külön juttatásra.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat közlésével, és a megállapított juttatás
kifizetésével.
Felelős: Lukács Antalné jegyző
Határidő: 2014.október 10.
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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. A képviselő-testület az 53/2014.(VII.28.) határozatával a Lövői Helyi Választási Bizottság tagjait, póttagjait megválasztotta.
Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy bizottsági tagságáról Kőműves Zoltán Józsefnét
lemondott, mivel férje egyéni listás jelöltként indul a választáson. Balogh Józsefné póttagnak
pedig leánya Balogh Anett egyéni listás jelöltként került nyilvántartásba véve,így
összeférhetetlenség miatt a választási bizottságba nem vehet részt.
A fentiek miatt mindkét személy helyett új póttagot kell választani a bizottságba. Javaslom
Szentgyörgyvölgyiné Szekendi Máriát,és Horváth Szilviát a Lövői Helyi Választási Bizottság
póttagjának válassza meg a képviselő-testület. A nevezett személyek a jelölést elfogadták.
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Balics János az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgyörgyvölgyiné Szekendi Máriát,
és Horváth Szilviát a Lövői Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztja.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a megbízólevek átadásával.
Határidő: 2014.szeptember 30.
Felelős: Balics János polgármester
Lukács Antalné jegyző
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
67/2014.(IX.19.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Szentgyörgyvölgyiné Szekendi Máriát,és Horváth Szilviát a
Lövői Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztja.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a megbízólevek
átadásával.
Határidő: 2014.szeptember 30.
Felelős: Balics János polgármester
Lukács Antalné jegyző
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