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Községi Önkormányzat
Lövő
11-1/2014.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2014. október 21-én az önkormányzat hivatali helyiségében a képviselő-testület
alakuló üléséről.
Jelen vannak: Hollósi Gábor polgármester
Varga Tibor
Regényiné Demeter Mónika
Tischlerné Németh Noémi
Balics Kamill
Takács Gábor József
Spóner Tibor képviselők
Lukács Antalné jegyző
Meghívott: Kontorné Németh Márta a Lövői Helyi Választási Bizottság elnöke
Hollósi Gábor : köszönti az alakuló ülésen megjelenteket megállapítja,hogy a képviselőtestület tagjai teljes létszámban megjelentek ,így az alakuló ülés határozatképes, azt
megnyitja.
Hollósi Gábor a napirendekre az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat fogadja el
a mai ülésén:
1.) A választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről
2. )A képviselők és a polgármester eskütétele, megbízólevelek átadása
3.) A polgármester programjának ismertetése
4.) A polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
5.) Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása
6.)Alpolgármester megválasztása, eskütétele
7.)Alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása
8.)Önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapítása
9.)A község településszerkezeti tervének és helyi építési szabályzatának módosítás
10.)Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
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76/2014.(X.21.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.) A választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről
2. )A képviselők és a polgármester eskütétele, megbízólevelek átadása
3.) A polgármester programjának ismertetése
4.) A polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
5.) Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása
6.)Alpolgármester megválasztása, eskütétele
7.)Alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása
8.)Önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapítása
9.)A község településszerkezeti tervének és helyi építési szabályzatának módosítás
10.)Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
1.) A választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről
Hollósi Gábor: felkéri Kontorné Németh Mártát a Lövői Helyi Választási Bizottság elnökét
tájékoztatójának megtartására.
(írásos előterjesztés csatolva)
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014.október 12-én megtartott
választás eredményéről szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglalt tartalommal
elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antalné jegyző
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
77/2014.(X.21.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2014.október 12-én megtartott választás eredményéről szóló
tájékoztatót az előterjesztésben foglalt tartalommal
elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antalné jegyző

2. )A képviselők és a polgármester eskütétele, megbízólevelek átadása
Hollósi Gábor felkéri Kontorné Németh Mártát az eskütétel levezetésére és a megbízólevelek
átadására. A képviselők az esküt letették, az esküokmányt aláírták.
Ezt követően a Lövői Helyi Választási Bizottság elnöke részükre a megbízólevelet
átadta.
Kontorné Németh Márta felkéri Hollósi Gábort az eskü letételére.
Hollósi Gábor az esküt letette,az esküokmányt aláírta,majd ezt követően a megbízólevelet
átvette.
3.) A polgármester programjának ismertetése
Lukácsné felkéri a polgármestert programjának ismertetésére.

Hollósi Gábor: ismerteti az 5 éves ciklusra vonatkozó fő célkitűzéseit.

( írásos előterjesztés csatolva )

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hollósi Gábor polgármester programját
az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
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A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
78/2014.(X.21.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Hollósi Gábor polgármester programját az előterjesztésben
foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

4.) A polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Lukácsné:A polgármester illetményéről és tiszteletdíjáról, költségtérítéséről Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban :Mötv.)71.§-a
rendelkezik.
A Mötv.71.§ (2) bekezdése kimondja:
„A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere
megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a
helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott
alapilletményéből, illetménykiegészítéséből,vezetői illetménypótlékából álló illetményének
összegével.” Ennek összege jelenleg 747 877 Ft.
A Mötv. alapján a polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg
b.)40 %-a a 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében.
A Mötv. 71.§ (5) bekezdése alapján:
„A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50 %-ával
megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a
képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.”
Ennek alapján a polgármesternek 501-1500 fő lakosságszám esetén 149 575 Ft
tiszteletdíj állapítható meg. A törvény ettől való eltérítésre lehetőséget nem biztosít.
A Mötv. 71.§ (6) bekezdése értelmében:
A főállású polgármester,a társadalmi megbízatású polgármester,a megyei önkormányzat
közgyűlésének elnöke havonta az illetményének,tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott
összegű költségtérítésre jogosult.
Ez a mi önkormányzatunk esetében 22 436 Ft lehet. Ennél magasabb összegű költségtérítés
megállapítására a képviselő-testületnek nincs lehetősége.
Elmondja,hogy ezek az összegek lényegesen alacsonyabbak mint a választás előtt voltak.
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Bejelentem a képviselő-testületnek, hogy előzetes egyeztetés alapján Hollósi Gábor
polgármester a döntéshozatalban nem vesz részt. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a
polgármester úr tiszteletdíját 149 575 Ft-ban, költségtérítését 22 436 Ft-ban állapítsa meg.

Lukácsné az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Hollósi Gábor polgármester részére
2014. október 12- től
a.) havi 149 575 Ft tiszteletdíjat,
b.) havi
22 436 Ft költségtérítést állapít meg.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat közlésével.
Határidő: 2014.november 5.
Felelős: Lukács Antalné jegyző

A képviselők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
79/2014.(X.21.)határozat: Lövő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Hollósi Gábor polgármester részére 2014. október 12- től
a.) havi 149 575 Ft tiszteletdíjat,
b.) havi
22 436 Ft költségtérítést állapít meg.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat
közlésével.
Határidő: 2014. november 5.
Felelős: Lukács Antalné jegyző

5.)Az Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása
Lukácsné: az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 18. § (1) és (2)
bekezdése alapján:
(1) A képviselő-testület tagjaiból állandó három fős Ügyrendi Bizottságot hoz létre.
(2) Az Ügyrendi Bizottság feladata:
a) A polgármester és a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatának
nyilvántartása, ellenőrzése és a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatása,
b) A polgármester és a helyi önkormányzati képviselők összeférhetetlenségének
kivizsgálása,
c) A titkos szavazások lebonyolítása.
8

Javaslom a képviselő-testület tagjainak, hogy az Ügyrendi Bizottság elnökét és tagjait
válassza meg. Az Ügyrendi Bizottság elnökének Regényiné Demeter Mónika képviselőt,
aki ezideig is ellátta ezen tisztséget, tagjainak Takács Gábor József, és Balics Kamill
képviselőket javaslom megválasztani.
Megkérdezem a jelölteket, hogy a jelölést elfogadják-e, kérik-e zárt ülés tartását.
A jelöltek a jelölést elfogadták, nem kérték zárt ülés tartását.
Bejelentem, hogy előzetes egyeztetés alapján a jelöltek a személyükre vonatkozó
döntéshozatalban nem kívánnak részt venni.
A képviselők a jelöltekre személyenként külön-külön szavaztak.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság elnökének
Regényiné Demeter Mónika választja meg.
Az Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak felsorolását a Szervezeti és Működési
Szabályzat 3. számú függeléke tartalmazza.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével.
Határidő: 2014.október 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antalné jegyző
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
80/2014. (X. 21.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az Ügyrendi Bizottság elnökének Regényiné Demeter Mónika
választja meg.
Az Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak felsorolását a
Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú függeléke
tartalmazza.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat
közlésével.
Határidő: 2014. október 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antalné jegyző
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság tagjának Takács
Gábor Józsefet választja meg.
Az Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak felsorolását a Szervezeti és Működési
Szabályzat 3. számú függeléke tartalmazza.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével.
Határidő: 2014.október 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antalné jegyző
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
81/2014.(X.21.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az Ügyrendi Bizottság tagjának Takács Gábor Józsefet
választja meg.
Az Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak felsorolását a
Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú függeléke
tartalmazza.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat
közlésével.
Határidő: 2014. október 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antalné jegyző
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság tagjának Balics
Kamillt választja meg.
Az Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak felsorolását a Szervezeti és Működési
Szabályzat 3. számú függeléke tartalmazza.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével.
Határidő: 2014.október 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antalné jegyző
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
82/2014.(X.21.)határozat:Lövő Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az Ügyrendi Bizottság tagjának Balics Kamillt
választja meg.
Az Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak felsorolását a
Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú függeléke tartalmazza.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat
közlésével.
Határidő: 2014. október 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antalné jegyző
6.)Az alpolgármester megválasztása, eskütételére
Hollósi Gábor :A Mötv. 74 §(1) bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testület a
polgármester javaslatára titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester
helyettesítésére, munkájának a segítésére egy alpolgármestert választ, több alpolgármestert
választhat.A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül köteles
megválasztani.
Javaslatot teszek az alpolgármester személyére. Alpolgármesternek Varga Tibor képviselőt
javaslom. A képviselők a javasolt személlyel egyetértettek.
Bejelentem a képviselő-testületnek, hogy előzetes egyeztetés alapján Varga Tibor a
döntéshozatalban nem vesz részt, nem kéri zárt ülés tartását.
Felkéri az Ügyrendi Bizottságot, hogy a titkos szavazást bonyolítsák le. A szavazás idejére
szünetet rendel el.
Regényiné Demeter Mónika az Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a titkos szavazás
eredményét, mely szerint: Varga Tibor 5 érvényes szavazatot, és 1 érvénytelen szavazatot
kapott.
A titkos szavazásról készült külön jegyzőkönyv csatolva.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Varga Tibort alpolgármesternek
megválasztja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antalné jegyző
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 érvénytelen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
83/2014.(X.21.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Varga Tibort alpolgármesternek megválasztja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antalné jegyző

Hollósi Gábor felkéri Varga Tibor alpolgármestert, hogy e minőségében az esküt tegye
le, majd szíveskedjen az esküokmányt aláírni. Ezt követően a polgármester részére
a megbízólevelet kiadja.
7.) Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Lukácsné: a Mötv.80.§ (2) és (3) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester
tiszteletdíját a képviselő-testület a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70-90 %ában állapítja meg, melynek egészéről és meghatározott részéről a képviselő-testülethez
intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.
A Mötv.80.§ (3)bekezdése értelmében:
A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának15 %-ában meghatározott összege
költségtérítésre jogosult.
Bejelentem, hogy előzetes egyeztetés alapján az alpolgármester a döntéshozatalban nem vesz
részt,és nem kéri zárt ülés tartását.
Javaslom Varga Tibor alpolgármester részére 2014. október 12-től
a.) havi
104 703 Ft tiszteletdíjat
b.)havi
15 705 Ft költségtérítést megállapítson meg a testület.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Varga Tibor alpolgármester
részére 2014. október 12-től
a.) havi
b.)havi

104 703 Ft tiszteletdíjat
15 705 Ft költségtérítést állapít meg.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével.
Határidő: 2014.október 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
84/2014.(X.21.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Varga Tibor alpolgármester részére 2014. október 12-től
a.) havi 104 703 Ft tiszteletdíjat
b.) havi 15 705 Ft költségtérítést állapít meg.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat
közlésével.
Határidő: 2014.október 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

Varga Tibor írásban bejelenti,hogy a tiszteletdíjra és költségtérítésre nem tart igény.
A lemondása a ciklus végéig érvényes. A képviselő-testület a bejelentést tudomásul veszi.
A lemondó nyilatkozat a jegyzőkönyvhöz csatolva.
8.)Önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapítása
Lukácsné: A képviselő-testület a Mötv.35§ (1) bekezdése alapján az önkormányzati
képviselőknek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjainak rendeletében meghatározott
tiszteletdíjat ,természetbeni juttatást állapíthat meg.
Az önkormányzati képviselő számára történő tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti
az önkormányzati kötelező feladatai ellátását. Ismerteti a tiszteletdíj megállapítására
vonatkozó rendelet-tervezetet a jelenlévőknek. Elmondja,hogy ezideig havi 18 700 Ft
tiszteletdíjat kaptak a képviselők. Ismerteti az előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható
következményeiről.
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy az önkormányzati képviselőnek a képviselő-testület
képviseletében vagy a képviselő-testület,továbbá a polgármester megbízásából végzett
tevékenységével összefüggő,általa előlegezett,számlával igazolt,szükséges költsége
megtéríthető. A képviselői költségek kifizetését a polgármester engedélyezi.
Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekből nyilvános adat.
Hozzászólás:
Hollósi Gábor:javaslom a tiszteletdíj összegét ne változtassuk,maradjon az eddigi összeg.
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és
egyhangulag megalkotta a 9/2014.(X.29.) önkormányzati rendeletét az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjának megállapításáról.

( rendelet csatolva )
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9.)A község településszerkezeti tervének és helyi építési szabályzatának módosítás
Hollósi Gábor:tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy a Roto Elzett Certa Kft.84-es főúttal
párhuzamosan egy új útat épít,mely a Mohl Adolf utcát terhermentesíti az eddig nagy
forgalomtól. Az új út megépítésének engedélyezéséhez a község településszerkezeti
tervét és helyi építési szabályzatát módosítani kell. Az Akcióterv Kft. közreműködésével
a véleményezési eljárás lefolytatása megtörtént, a főépítész záró véleménye is megérkezett,a
lakosságot a terv módosításáról hirdetményt útján tájékoztattuk. A terv módosításának teljes
költségét a Kft. átvállalta. Ismerteti az előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható
következményeiről. Ismerteti a helyi építési szabályzat módosításáról szóló rendelet-tervezet
a jelenlévőknek.
Kérdés:
Takács Gábor József: az út érint erdőterületeket,erre vonatkozóan kértek-e állásfoglalást ?
Lukácsné reagál a felvetett kérdésre:
A Vas Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságától is megkértük a szakhatósági
hozzájárulást a terv módosításáról. Bemutatja a jelenlévőknek erre vonatkozóan beérkezett
szakhatósági véleményt.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a településszerkezeti tervet, a
1997. évi LXXVIII. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 8. 10..§-a
előírásainak megfelelően, az alábbiak szerint:
Területfelhasználás változása
Közlekedési terület
Ipari gazdasági területből beépítésre nem szánt közlekedési terület kerül kialakításra a
581/2 és 594/2 hrsz ingatlan területén ~1000 m2 nagyságban a 84-es számú főút új
csomópontjának számára.
Általános mezőgazdasági területből közlekedési terület kerül kialakításra a 0188/24
hrsz-ú ingatlan területén ~5000 m2 nagyságban a 84-es számú főút új csomópontjának
számára.
A területfelhasználást korlátozó tényezők
Országos másodrendű főút lakott területen kívüli szakasza mentén a védőtávolság úttengelytől
mért 100-100 m.
A meglévő 22 kV-os villamos vezeték áthelyezése szükséges az 581/2 és 594/2 hrsz-ú
ingatlanok keleti határán a közlekedési terület bővítésével egyidejűleg.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Határidő: 2014.november 15.
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
85/2014.(X.21.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
településszerkezeti tervet, a 1997. évi LXXVIII. az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló törvény 8. 10..§-a előírásainak megfelelően, az alábbiak szerint:
Területfelhasználás változása
Közlekedési terület
Ipari gazdasági területből beépítésre nem szánt közlekedési terület kerül kialakításra a
581/2 és 594/2 hrsz ingatlan területén ~1000 m2 nagyságban a 84-es számú főút új
csomópontjának számára.
Általános mezőgazdasági területből közlekedési terület kerül kialakításra a 0188/24
hrsz-ú ingatlan területén ~5000 m2 nagyságban a 84-es számú főút új csomópontjának
számára.
A területfelhasználást korlátozó tényezők
Országos másodrendű főút lakott területen kívüli szakasza mentén a védőtávolság úttengelytől
mért 100-100 m.
A meglévő 22 kV-os villamos vezeték áthelyezése szükséges az 581/2 és 594/2 hrsz-ú
ingatlanok keleti határán a közlekedési terület bővítésével egyidejűleg.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Határidő: 2014.november 15.

A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és
egyhangulag megalkotta a 10/2014.(X.31.) önkormányzati rendeletét a helyi építési
szabályzatról szóló 11/2005.(VIII.01.)önkormányzati rendelet módosításáról.

10.)Egyéb feladatok
Lukácsné: tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy a Mötv.39 §-a értelmében:
Az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd azt követően minden év január l-jétől
számított 30 napon belül a 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot köteles
tenni.
Az önkormányzati képviselő a saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles
a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának,valamint a gyermekének
(továbbiakban: hozzátartozó ) a melléklet szerinti vagyonnyilatkozatát.
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A vagyonnyilatkozatok tételének elmulasztása esetén-annak benyújtásáig-az önkormányzati
képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja,tiszteletdíjat,természetbeni
juttatást,költségtérítést nem kaphat.
A vagyonnyilatkozatot az erre kijelölt bizottság tartja nyilván és ellenőrzi. Az önkormányzati
képviselő vagyonnyilatkozata –az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételévelközérdekből nyilvános. Az önkormányzati képviselő hozzátartozójának nyilatkozata nem
nyilvános, abba csak a bizottság tagjai tekinthetnek be az ellenőrzés céljából.
A polgármester vagyonnyilatkozatára a törvény értelmében ugyanezen szabályok
vonatkoznak.
Hollósi Gábor: ismerteti a Gyermekekért és Iskoláért Alapítvány elnökétől érkezett kérelmet
a jelenlévőknek. Lényege egy most égető probléma megoldásában kéri a képviselő-testület
segítségét, támogatását,mégpedig a délutáni iskolabusz járat kibővítése nagybuszos járattá
annak érdekében,hogy az óvodások mellett az iskolásokat is be tudja fogadni.
A bejáró tanulók nem tudnak részt venni teljes mértékben a délutáni foglalkozásokon,a
menetrend szerinti járatok zsúfoltak,és a szülők sem tartják biztonságosnak a hazautazási
körülményeket. A tankerület által kieszközölt 16.20-as Volán járatot szinte senki nem veszi
igénybe,a téli időszakban már szinte sötétben indulnának illetve érkeznének haza a
gyermekek. A rendszerváltozás óta tapasztalható létszámcsökkenés miatt-mely Lövőt is
érinti- mind az óvoda, mind az iskola működéséhez szükség van a bejáró tanulók létszám
növelő hatására.
Hozzászólások:
Regényiné Demeter Mónika: a reggeli járaton nagy busszal érkeznek az óvodás és
iskolás gyermekek együtt. Délután csak kis buszos járat üzemel,mely a bejáró óvodásokat és a
körzeten kívüli gyermekek utaztatását biztosítja. Ahhoz,hogy az iskolai körzetbe tartozó
diákok is igénybe tudják venni a buszt,mindenképpen egy nagyobb buszra lenne szükség.
Hollósi Gábor: az iskola további működése érdekében fontos,hogy a bejáró tanulók
utaztatását önkormányzatunk vállalja,így javaslom az iskolai körzetbe tartozó gyermek
utaztatását is oldjuk meg,és vállaljuk ennek plusz költségét,mely 210 312 Ft-ot jelent erre az
évre. Úgy gondolom az utaztatás megoldását a 2014/2015-ös tanév végéig szükséges
majd megoldanunk.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014.évben a Lövői Általános
Iskolába járó körzetbe tartozó diákok szállítására,a nagybusz költségeinek térítésére
210 312 Ft-ot biztosít.
A képviselő-testület a 2014. évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást
rendeli el:
ZÁROLÁS: A költségvetési tartalék terhére 210 312 Ft.
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Határozati javaslat folytatása:
KIADÁSI PÓTELŐIRÁNYZAT: 9999000-1 szakfeladatra el nem számolt tételként,066020
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkción,0533741 Szállítás
megnevezésű kiadási előirányzaton 165 600 Ft,053511 Működési célú előzetesen felszámított
általános forgami adó megnevezésű kiadási előirányzaton 44 712 Ft biztosítása a
nagy busz költségeinek térítésére.
A képviselő-testület a megállapított összeget a személyszállítási vállalkozási szerződések
alapján biztosítja.
Határidő: 2014. november 15.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antalné jegyző
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
86/2014.(X.21.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014.évben
a Lövői Általános Iskolába járó körzetbe tartozó diákok szállítására,a nagybusz költségeinek
térítésére 210 312 Ft-ot biztosít.
A képviselő-testület a 2014. évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást
rendeli el:
ZÁROLÁS: A költségvetési tartalék terhére 210 312 Ft.
KIADÁSI PÓTELŐIRÁNYZAT: 9999000-1 szakfeladatra el nem számolt tételként,066020
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkción,0533741 Szállítás
megnevezésű kiadási előirányzaton 165 600 Ft,053511 Működési célú előzetesen felszámított
általános forgami adó megnevezésű kiadási előirányzaton 44 712 Ft biztosítása a nagybusz
költségeinek térítésére.
A képviselő-testület a megállapított összeget a személyszállítási vállalkozási szerződések
alapján biztosítja.
Határidő: 2014. november 15.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antalné jegyző

Tischlerné Németh Noémi:a községben működő villanyszerelőtől kapott tájékoztatás alapján
az idei évben már az adventi díszkivilágítás működtetése a közcélú hálózaton csak csatlakozó
dobozok felszerelésével lehetséges. A jelenleg meglévő motívumukhoz 25 db csatlakozó
doboz szükséges. Ezek darabonként nettó 30 000 Ft-ba kerülnek,így összességében a
felszerelésekkel együtt 1 000 000 Ft költséget jelentene.
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Hollósi Gábor: úgy gondolom az új képviselő-testületnek ezt a szép hagyományt,a község
egyes részeinek adventi időszakban történő kivilágítását nem szabad megszűntetni,így
javaslom a csatlakozó dobozok felszereltetését.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,hogy az adventi
díszkivilágítást továbbra is biztosítja. A közcélú hálózatra történő csatlakozáshoz 25 db
csatlakozó dobozt a Mesteri-Zs. Kft-től ( 9653.Répcelak,Bartók Béla u.49.) megrendeli,
és felszerelteti.
Határidő: 2014. október 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
87/2014.(X.21.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határoz,hogy az adventi díszkivilágítást továbbra is biztosítja.
A közcélú hálózatra történő csatlakozáshoz 25 db csatlakozó
dobozt a Mesteri-Zs. Kft-től (9653.Répcelak,Bartók Béla u.49.)
megrendeli, és felszerelteti.
Határidő: 2014.október 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

Hollósi Gábor:tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy a várhatóan a Rekultív Kft.a
hulladékszállítást a következő évben már nem biztosítja,így új szolgáltatót kell keresni.
A szolgáltató részéről a szerződés írásbeli felmondására még nem került sor.
Kérdések, bejelentések:
Varga Tibor: megkérdezi a Szolgáltató és Kulturális Központban van-e újraélesztő
készülék,és a temetőben mikor van nyitva a WC ?A szentháromság szobor áthelyezésére
mikor kerül sor ?
Tischlerné Németh Noémi :javaslom a temetőben állandóan legyen nyitva a WC,és
a takarítási feladatokat az önkormányzat oldja meg.
Spóner Tibor: a tökfesztiválon történt rongálásra álláspontom szerint valamit reagálni,
akár egy nyilatkozat kiadásával is,a későbbi hasonló esetek megelőzése érdekében.
Balics Kamill: az újraélesztéshez is kell bizonyos gyakorlat, ismeret erre nem mindenki
képes.A focipályán is szükség lenne ilyen készülékre, a sportbalesetek megelőzése érdekében.
Javaslom a téli időszakban a polgárőrség autója is segítsen be a sószórásba, mivel a
kistraktorral hosszabb időt vett igénybe a síkosságmentesítés.
18

19

