
 

 



2 
 

 
Községi Önkormányzat   
 
Lövő   
 
4-1/2015. 
 
 
 
 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
 
 
H A T Á R O Z A T                                                          N A P I R E N D  
 
 
19/2015.(III.17.)                                                     Az ülés napirendi pontjainak elfogadása  
 
 
20/2015.(III.17.)                                                    Tischlerné Németh Noémi megválasztása  
                                                                               jegyzőkönyv hitelesítőnek  
 
 
21/2015.(III.17.)                                                   Az önkormányzat gazdasági programjának   
                                                                              elfogadása  
                                                                             
 
22/2015.(III.17.)                                                   Játszótéri támogatás visszafizetése   
 
 
23/2015.(III.17.)                                                  Az önkormányzat 2015.évi közbeszerzési  
                                                                             tervének elfogadás   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
Községi Önkormányzat  
 
Lövő     
 
4-1/2015. 
 
 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
 
Készült: 2015.március 17-én az önkormányzat hivatali helyiségében a képviselő-testület  
nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Hollósi Gábor polgármester 
                       Varga Tibor alpolgármester    
                       Regényiné Demeter Mónika  
                       Tischlerné Németh Noémi  
                       Balics Kamill  
                       Takács Gábor József  
                       Spóner Tibor képviselők  
                       Lukács Antalné jegyző  
                        
Hollósi Gábor: köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 
tagjai teljes létszámban megjelentek, így az 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.)Az önkormányzat 2014-2019. évi gazdasági programja     
 
  2.) Tájékoztató a falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatás (játszótér)  
      visszafizetésének elrendeléséről 
      
  3.) Egyéb feladatok  
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
A jelenlévők a javasolt napirendi pontokkal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
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19/2015.(III.17.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi 
                                            az alábbi napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén: 
                             
                                            1.)Az önkormányzat 2014-2019. évi gazdasági programja     
 
                                            2.)Tájékoztató a falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető  
                                            támogatás (játszótér) visszafizetésének elrendeléséről 
      
                                            3.) Egyéb feladatok  
 
                                            Határidő: Azonnal  
 
                                            Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
                                    
Hollósi Gábor: Lövő Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata 
értelmében a jegyzőkönyvet egy képviselőnek is alá kell írni, javasolom, hogy a mai ülés 
jegyzőkönyveit Tischlerné Németh Noémi hitelesítse. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Tischlerné 
Németh Noémit választja meg.  
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
20/2015.(III.17.)határozat:  Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
                                             jegyzőkönyv hitelesítőnek Tischlerné Németh Noémit  
                                             választja meg.  
 
                                            Határidő: Azonnal  
  
                                            Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
 
Hollósi Gábor: beszámol az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről: 7 fő részére a temetési 
költségekhez történő hozzájárulásként önkormányzati segélyt,1 fő részére méltányosságból 
állapítottam meg önkormányzati segélyt, 2 fő részére újszülöttek családjának támogatását, 
1 fiatal párnak első lakáshoz jutók támogatását állapítottam meg az elmúlt év második 
félévében. 
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Beszámol a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
                                                ( írásos előterjesztés csatolva ) 
 
A képviselő-testület mindkét beszámolót elfogadta. 
 
 
 1.)Az önkormányzat 2014-2019. évi gazdasági programja     
          
Lukácsné: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 116.§-a  
értelmében a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, 
fejlesztési tervben rögzíti,melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.                                                    
 
A gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó 
időszakra szól. Mi önkormányzatunknál a kiadott tervezet szerint 2014-2019-ig szól. 
 
A hivatkozott törvény értelmében a program helyi szinten meghatározza mindazokat a  
célkitűzéseket és feladatokat,amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel 
összhangban,a helyi társadalmi,környezeti  és gazdasági adottságok átfogó figyelembe-
vételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását 
szolgálják. 
 
A gazdasági programot a képviselő-testület alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja 
el.  Röviden ismerteti a programot. 
 
                                                    ( írásos előterjesztés csatolva ) 
 
Kérdések, hozzászólások: 
 
 
Spóner Tibor: a programban felsorolt fejlesztések a megvalósításuk sorrendjét is jelentik-e ? 
 
  
Tischlerné Németh Noémi: álláspontom szerint a honlap arculatán változtatni kellene. 
Jó dolognak tartom, hogy lehetőséget kaphatnak a vállalkozók a honlapon történő 
megjelenésre. 
 
Regényiné Demeter Mónika: javasolja, hogy a civil szervezetek programjainak 
megjelentetése érdekében az érintettekkel újabb egyeztetésre kerüljön sor. 
  
Hollósi Gábor reagál a felvetésekre: 
 
A honlap arculatát már módosítottuk, de természetesen várjuk a jó ötleteket arra, min kellene  
változtatni. Jelenleg Balogh Anett végzi a feltöltéseket. A vállalkozóknak nem kötelező  
a honlapon történő megjelenés,ez csak egy lehetőség,mindenki maga dönti el kéri-e a  
megjelentetést. 
 
A civil szervezetekkel történő egyeztetésnek részükről nincs akadálya. 
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Lukácsné reagál a feltett kérdésre: 
 
A programban a felsorolt fejlesztéseknél látható bizonyos fontossági sorrend,  
de természetesen ez egy terv, nem jelenti azt,hogy ne lehetne ezen változtatni,ha pályázati 
lehetőség nyílik valamelyik fejlesztés megvalósítására. 
 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014-2019.évre 
vonatkozó gazdasági programját az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
21/2025.(III.17.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
                                             önkormányzat 2014- 2019.évre vonatkozó gazdasági programját 
                                             az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
                                            Határidő: Azonnal 
 
                                            Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
 
2.) Tájékoztató a falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatás (játszótér) 
      visszafizetésének elrendeléséről 
      
Hollósi Gábor: sajnálatos módon a Miniszterelnökség Jogi Ügyekért Felelős Helyettes  
Államtitkára a játszótéri támogatás visszafizetése tárgyában benyújtott fellebbezési 
kérelmünket elutasította, így 2015.március 19-éig 14 621 462 Ft-ot vissza kell fizetnünk az 
MVH- nak. 
 
Mindenképpen javaslom a határozat bírósági felülvizsgálatát, hiszen jogtalannak tartom, hogy 
a pályázatíró cég - Info Datax  - visszaéléseit az önkormányzatnak kell fízetni. 
A pályázatíró cég ingyenes játszótéri pályázatírási ajánlattal, és a támogatás elnyerése esetén a 
kivitelezés lebonyolításával kereste meg az önkormányzatunkat, ez akkor kedvezőnek tűnt, 
bár a kivitelezési költséget magasnak tartotta a volt polgármester úr is. 
 
A bírósági felülvizsgálathoz a keresetlevél megírására és képviseletre Dr. Paukovits Vilmos  
ügyvédet kértem fel,hiszen ismeri az ügyet,a fellebbezést is ő írta meg. 
  
Lukácsné: önkormányzatunk 2009.január 8. napján falumegújításra- és fejlesztésre igénybe 
vehető támogatási kérelmet nyújtott be (játszótérre ) az MVH első fokú hatóságához,mely a 
kérelemnek helyt adott a 11 026 043 Ft támogatási összeget ítélt meg.  
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Kifizetési kérelmünket 2011.január 31-én nyújtottuk be, a kifizetett támogatás összege  
10 965 954 Ft volt,nem sokkal lett kevesebb a megítélt összegnél. 
 
Az Európai Csalás elleni Hivatal (OLAF ) 2012.február 2.napján kelt határozatával 
vizsgálatot indított a játszótéri beruházással kapcsolatosan a budapesti cég ellen. 
 
Az OLAF és az MVH első fokú hatósága megállapította, hogy a megítélt támogatási 
jogosultság felhasználása során visszaélésre került sor. Az igényelt támogatási összeg 
reális értékét igazolni hivatott árajánlatokon a tényleges piaci árnál magasabb összegek  
kerültek feltüntetésre,ennek következtében a támogatási határozatban a beruházás tényleges 
bekerülési költségénél magasabb kötelezettségvállalási összeg került jóváhagyásra. 
 
A mesterségesen megemelt értékű beruházás megvalósulását és pénzügyi teljesítését követően 
a beruházásban fővállalkozóként részt vevő Bauble Kft. a  kötelezettségvállalási összeg  
ÁFA értékének megfelelő összeget eljuttatta a Nemzeti Horizont Alapítványnak, mely  
ezt az összeget visszautalta az önkormányzatnak,így lett teljesen ingyenes a beruházás. 
Sajnos a visszafizetési kötelezettség országos viszonylatban 143 önkormányzatot érintett. 
 
Mivel a kedvezményezettek az önkormányzatok voltak, ezért nekik kell visszafizetni   
a megállapított összeget. Erre vonatkozó fellebbezési kérelmünket 2014. szeptember 3-án 
nyújtottuk be az MVH –hoz,melyet most a Miniszterelnökség elutasított ,és az első fokú 
határozatot helybenhagyta, és elrendelte az összeg visszafizetését. 
 
A fellebbezést elutasító határozat értemében 2015.március 19-ig 10 965 954 Ft tőkeösszeget, 
és 3 655 508 Ft kamatot,így összesen 14 621 462 Ft-ot kell visszafizetni önkormányzatuknak 
az MVH megadott számlájára. 
 
Amennyiben az önkormányzat a visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a Magyar  
Államkincstár által a számlánkról az állami támogatásokból levonásra kerül ez az összeg. 
 
Továbbá a most induló pályázatoknál is hátrányt jelenthet ez, mivel az önkormányzat nem 
lesz köztartozásmentes. 
 
 
Hozzászólás: 
 
Spóner Tibor: valószínű a bíróság is el fogja utasítani s fellebbezést, így az ügyvédi és 
perköltség is csak növeli a kiadásokat, melynek így nincs értelme. 
 
Hollósi Gábor reagál a felvetésre: 
 
Mivel önkormányzatunk nem hibázott az ügyben, visszaélést nem követett el,elvi okokból 
javaslom a bírósági felülvizsgálat elindítását .Néhány év múlva ha valaki megnézi ezt az 
ügyet,nem mondhassa senki, hogy nem használtunk ki minden lehetőséget a sérelmünk 
orvoslására. 
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ügy dönt, hogy a JHÁT-JF /151/2 
(2015.) iktatószámú határozat alapján elrendelt 14 621 462 Ft-ot  ( 10 965 954 Ft 
tőkeösszeg,és 3 655 508 Ft kamat) visszafizeti a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00287560-00000141 számú EMVA beszedési 
lebonyolítási számlára. 
 
A képviselő-testület a 2015.évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást  
hajta végre: 
 
ZÁROLÁS : K 56211 Ingatlanok beszerzése létesítése főkönyvi számon, 999000-1 
Szakfeladatra el nem számolt tételek szakfeladaton, 066020 Város- és községgazdálkodás  
cofogon -11 512 962 Ft, a K 5671 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi 
adó főkönyvi számon, 999000-1 Szakfeladatra el nem számolt tételek szakfeladaton, 066020 
Város –és községgazdálkodás cofogon-  3 108 500 Ft zárolása.   
 
KIADÁSI EL ŐIRÁNYZAT:  K 83031 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre –fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s  
programok és azok hazai társfinanszírozása főkönyvi számon, 999000-1 Szakfeladatra el nem 
számolt tételek szakfeladaton, 066020 Város –és községgazdálkodás cofogon- 14 621 462 
biztosítása a falumegújítása és -fejlesztése igénybe vehető támogatás (játszótér) 
visszafizetésére.   
 
Egyidejűleg a képviselő-testület meghatalmazza Dr. Paukovits Vilmos ügyvédet a fent 
megjelölt közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata tárgyában a Győri Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróságon indított perben az önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje.  
 
Határidő: 2015.március 18. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
22/2015.(III.17.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ügy dönt, 
hogy a JHÁT-JF /151/2 (2015.) iktatószámú határozat alapján elrendelt 14 621 462 Ft-ot   
( 10 965 954 Ft tőkeösszeg,és 3 655 508 Ft kamat) visszafizeti a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00287560-00000141 
számú EMVA beszedési lebonyolítási számlára. 
 
A képviselő-testület a 2015.évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást  
hajta végre: 
 
ZÁROLÁS: K 56211 Ingatlanok beszerzése létesítése főkönyvi számon, 999000-1 
Szakfeladatra el nem számolt tételek szakfeladaton, 066020 Város- és községgazdálkodás  
cofogon -11 512 962 Ft, a K 5671 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi 
adó főkönyvi számon, 999000-1 Szakfeladatra el nem számolt tételek szakfeladaton, 066020 



9 
 

Város –és községgazdálkodás cofogon-  3 108 500 Ft zárolása.   
Határozat folytatása: 
 
KIADÁSI EL ŐIRÁNYZAT:  K 83031 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre –fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s  
programok és azok hazai társfinanszírozása főkönyvi számon, 999000-1 Szakfeladatra el nem 
számolt tételek szakfeladaton, 066020 Város –és községgazdálkodás cofogon- 14 621 462 
biztosítása a falumegújítása és -fejlesztése igénybe vehető támogatás (játszótér) 
visszafizetésére.   
 
Egyidejűleg a képviselő-testület meghatalmazza Dr. Paukovits Vilmos ügyvédet a fent 
megjelölt közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata tárgyában a Győri Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróságon indított perben az önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje.  
 
Határidő: 2015.március 18. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
3.)Egyéb feladatok  
 
Lukácsné: a hatályos közbeszerzési szabályzat alapján minden év március 31-ig el kell  
fogadni a  képviselő-testületnek a közbeszerzési tervet. 
 
Ismerteti milyen közbeszerzések várhatók az idei évben elfogadott költségvetés alapján. 
 
Hozzászólás: 
 
Hollósi Gábor: a tervben felsorolt beruházások közül, várhatóan nem mindegyik lesz 
közbeszerzés köteles, a beérkező ajánlatok után derül ki, hogy melyikre kell majd lefolytatni a 
közbeszerzési eljárást. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2015.évi 
közbeszerzési tervét az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
              Lukács Antalné jegyző  
 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
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