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Községi Önkormányzat 
 
Lövő     
 
13-1/2014. 
 
 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: 2014. december 15-én az önkormányzat hivatali helyiségében a képviselő-testület  
üléséről. 
 
Jelen vannak: Hollósi Gábor polgármester 
                       Varga Tibor alpolgármester    
                       Balics Kamill  
                       Takács Gábor József  
                       Spóner Tibor képviselők  
                       Lukács Antalné jegyző  
 
Hollósi Gábor : köszönti az ülésen megjelenteket megállapítja,hogy a képviselő-testület tagjai 
közül 5 fő megjelent, igazoltan távolmaradt 2 fő ,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.)Beszámoló a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi működéséről   
 
2.) A képviselő-testület 2015.évi munkatervének elfogadása    
 
3.) 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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101/2014(XII.15.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi 
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén: 
 
1.)Beszámoló a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi működéséről   
 
2.) A képviselő-testület 2015.évi munkatervének elfogadása    
 
3.) Egyéb feladatok  
 
Határidő :Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
Hollósi Gábor: javasolja, hogy a mai ülés jegyzőkönyveit Balics Kamill hitelesítse. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőhitelesítőnek Balics Kamillt 
választja meg.  
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
102/2014.(XII.15.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
                                               jegyzőhitelesítőnek Balics Kamillt választja meg.  
 
                                              Határidő: Azonnal  
  
                                              Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
 
     
1.)Beszámoló a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi működéséről   
 
                                              ( írásos előterjesztés csatolva ) 
 
                                         
Hozzászólás: 
 
Hollósi Gábor: Jelenleg a közös önkormányzati hivatal a törvényi előírásoknak megfelel, 
5 évig működhet tovább, de a folyamatosan csökkenő létszám miatt indokolt,hogy a 
szomszédos településeket megkeressük, és valakit hozzánk csalogassunk. 
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 
2014. évi működéséről szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
 
 Határidő: Azonnal                 
 
 Felelős: Lukács Antalné jegyző  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.  
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
103/2014.(XII.15.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
                                               Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi működéséről  
                                               szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
 
                                              Határidő: Azonnal  
 
                                              Felelős: Lukács Antalné jegyző  
 
 
 
2.)A képviselő-testület 2015.évi munkatervének elfogadása  
 
Hollósi Gábor : ismerteti a képviselő-testület a 2015.évi munkatervét. Elmondja, hogy 
a  terv a fő napirendi pontokat tartalmazza,természetesen a felmerülő egyéb ügyeket a 
képviselő-testület megtárgyalja.   
 
Hozzászólás: 
 
Varga Tibor: álláspontom szerint a decemberi közmeghallgatás már egy kicsit késő, inkább 
novemberben kellene megtartani. 
 
Hollósi Gábor reagál a felvetésre: 
 
Természetesen ezt előbbre lehet hozni, majd az év vége közeledtével tudjuk eldönteni, hogy 
mikor a legideálisabb megtartani azt. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi munkatervét az 
előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: Folyamatos         
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
              Lukács Antalné jegyző       
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
104/2014.(XII.15.)határozat: Lövő  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
                                               2015. évi munkatervét az előterjesztésben foglalt tartalommal 
                                               elfogadja. 
 
                                              Határidő: Folyamatos  
 
                                              Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
3.)Egyéb feladatok 
 
Hollósi Gábor: Lövő község közigazgatási területén a Kisalföldi Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. látta el a település hulladékelszállítását, kezelését. Lövő Község 
Önkormányzata és a nevezett közszolgáltató között fennálló szerződés 2014. december 31. 
napjával megszűnik, és a szerződést 
nem kívánták meghosszabbítani.  
 
A hulladékszállítás megoldására három szolgáltatótól -STKH Sopron és Térsége 
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-től,a Sárvári Zöld Pont Nonprofit 
Kft-től,és a büki Parkom Bt-től kértük írásban ajánlatot. Sajnos egyik sem vállalta el a 
közszolgáltatást. Az első kettő azonnal elutasította a kérelmünket, Bükön pedig Bük Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatta a 6 önkormányzat által benyújtott 
bővítési kérelmet. 
 
Mivel felmerült annak lehetősége is, hogy településünk 2015. január 1-jétől hulladékszállítási 
közszolgáltató nélkül marad, felvettük a kapcsolatot a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Katasztrófavédelem Soproni Kirendeltségével (továbbiakban: Katasztrófavédelem), és 
tájékoztattuk őket a kialakult helyzetről. 2014. december 8-án egyeztető tárgyaláson vettünk 
részt a Katasztrófavédelemnél másik 7 érintett település polgármesterével együtt. A 
tárgyaláson jelen voltak a Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft, illetve a Sopron és 
Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft (továbbiakban: STKH), 
valamint Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (továbbiakban: 
Társulás) képviselői. A legfőbb cél az volt, hogy olyan megoldás szülessen, mellyel 
elkerülhető az ügyben a Katasztrófavédelem hatáskörébe tartozó kijelölési procedúra. Mivel a 
jelenlegi szolgáltatónak, és településünknek sem érdeke, hogy úgymond „kényszerítve” 
történjen a hulladékszállítás, ezért átmeneti megoldás szükséges, hogy mindkét fél érdekei a 
jelenleg kialakult helyzetben a lehető legkevésbé sérüljenek. A hosszú távú, megnyugtató 
biztos megoldás az lenne, ha Lövő belépne a Társulásba, és az STKH látná el a 
hulladékszállítást. Ehhez azonban először is kérvényeznünk kell felvételünket a Társulásba, 
majd a Társulási Tanácsnak a soron következő ülésen dönt a csatlakozásunkról, ezt követően 
az illetékes környezetvédelmi hatóság engedélyezetési eljárását kell lefolytatni részükről. Ez a 
folyamat, Mágel Ágost a Társulás elnöke tájékoztatása alapján fél évet igényel. 
 
A Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. első ajánlatában egy csökkentett tartalmú 
közszolgáltatást ajánlott fel 343 570 Ft kompenzációs ár megfizetésével. Tájékoztattam a 
szolgáltatót, hogy ezt tartom elfogadhatónak. 
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A Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2014.december 12-én szerződéstervezetet 
küldött részünkre, melyben a jelenlegi árakon (jogszabályhoz kötöttek), települési 
hozzájárulást nem igényelve, de csökkentett tartalommal (lombtalanítás és „zöldharangok” 
nélkül, 2 havi gyakorisággal szelektív zsákelszállítás) további fél évvel, 2015. június 30-ig 
meghosszabbítaná Lövőn a közszolgáltatás időtartamát. 
 
Úgy gondolom településünk nem maradhat lomtalanítás nélkül,ezért ennek költségét is át kell 
vállalnunk. A Pet palackok gyűjtése kéthavonta történne. Lehetőség van arra, hogy az 
ingatlantulajdonos max.3 db átlátszó zsákot kitegyen alkalmanként, illetve a szolgáltatótól is 
igényelhető  60 Ft +ÁFA összegért zsák,melyet az önkormányzat is megvásárolhat. 
 
Javaslom továbbá, hogy önkormányzatunk csatlakozzon a Társuláshoz, annak érdekében, 
hogy 2015. július 1-jétől az STKH szolgáltathassa településünkön a hulladékszállítást, ezzel 
vélhetően hosszú időre megoldva a hulladékgazdálkodással kapcsolatos bizonytalan helyzetet. 

 
Hozzászólások: 
 
Varga Tibor:úgy emlékszem azért nem csatlakoztunk korábban a soproni Társuláshoz, mivel 
nem láttuk pontosan milyen feltételeket szabnak a belépéshez,mekkora összeget kell fizetni  
lakosság arányosan társulási tagdíjként,és a szállítási költségekről sem kaptunk akkor 
elegendő információt. 
 
Balics Kamill: javaslom a zsákot a lakosság maga biztosítsa,ezeket az önkormányzat ne 
vásárolja meg. 
 
Lukácsné: az önkormányzati törvény értelmében egy társuláshoz csatlakozni csak naptári év 
első napján lehet, eszerint 2016.január 1-jétől lehetséges a becsatlakozás a Társuláshoz.   
 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslat teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2015. január 1-jétől, 
2015. június 30-ig a Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhely: 9200 
Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc út 10.) közszolgáltatóval kívánja végeztetni Lövő község 
közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a közszolgáltatási szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: 2014.december 31.  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
              Lukács Antalné jegyző 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
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105//2014.(XII.15.)határozat:Lövő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
                                               2015. január 1-jétől, 2015. június 30-ig a Kisalföldi 
                                               Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhely: 9200 
                                               Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc út 10.) közszolgáltatóval 
                                               kívánja végeztetni Lövő község közigazgatási területén a 
                                               hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. 
 
                                               A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a  
                                               közszolgáltatási szerződés aláírására. 
 
                                              Határidő: 2014.december 31.  
 
                                              Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
                                                            Lukács Antalné  jegyző  
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslat teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozni kíván a 
Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz,és kéri a tagfelvételét. 
 
A képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert, a határozat közlésével.  
 
Határidő: 2014.december 31.  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 

 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
106/2014.(XII.16.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
                                               hogy csatlakozni kíván a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási 
                                               Önkormányzati Társuláshoz, és kéri a tagfelvételét. 
 
                                               A képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert, a határozat 
                                               közlésével.  
 
                                               Határidő: 2014.december 31.  
 
                                               Felelős: Hollósi Gábor polgármester 

 
 

 
Lukácsné: a pedagógusok új munkaszervezési előírásai szerint a kötött munkaidejüknek a 
terhére nem lehet elszámolni az –önkormányzati feladatként jelentkező –gyermekétkeztetési  
díjak adminisztrációját,beszedését,valamint ezekkel kapcsolatos feladatokat. 
A feladatkör összetettségét tekintve csak megfelelő gyakorlattal lehet átlátni ezt a 
munkafolyamatot. Ezt a feladatot ezideig Igler Lászlóné iskolatitkár látta el. 
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Önkormányzati hivatali dolgozóval ezen feladat ellátását nem tudjuk megoldani, hiszen  
a térítési díjak befizetését nem mindig a megállapított időpontban teljesítik a szülők,és a 
távolmaradó beteg gyermekek lejelentése is nehézségekbe ütközne. 
Javaslom 2014. szeptember 01-től - 2015. június 30-ig Igler Lászlónét bízzák meg a 
gyermekétkeztetés díjak beszedésével, és ezzel kapcsolatos adminisztrációs feladatok 
ellátásával. Javaslom megbízási díját havi bruttó 10 000 Ft-ban állapítsák meg.    
                                     
Hozzászólás: 
                                                                                
Hollósi Gábor: álláspontom szerint ezen önkormányzati feladatot köztisztviselővel a Hivatal 
megoldani nem tudja,így javaslom az iskolatitkár megbízását. 
    
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. szeptember 01-től- 2015. június  
30-ig a Lövői Általános Iskolában Igler Lászlónét bízza meg a gyermekétkeztetési díjak 
beszedésével, és ezzel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátásával. 
 
Megbízási díját havi bruttó 10 000 Ft –ban állapítja meg. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert erre vonatkozó megbízási szerződés 
megkötésével. 
 
Határidő: 2014.december 31.  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
A jelenlévők a javaslattal egyet értettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
107/2014.(XII.15.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
                                               2014. szeptember 01-től-2015. június 30-ig a Lövői Általános 
                                               Iskolában Igler Lászlónét bízza meg a gyermekétkeztetési díjak  
                                               beszedésével, és ezzel kapcsolatos adminisztrációs feladatok  
                                               ellátásával. Megbízási díját havi bruttó 10 000 Ft –ban  
                                               állapítja meg. 
 
                                              A képviselő-testület megbízza a polgármestert erre vonatkozó  
                                              megbízási szerződés megkötésével. 
                                     
                                              Határidő: 2014.december 31.  
 
 
                                              Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
Hollósi Gábor: ismerteti Völcsej Község Önkormányzatának kérelmét az alábbiak szerint. Az 
önkormányzat 2014. januárjában 4 000 000 Ft u.n. beruházási előfinanszírozó hitelt vett fel a 
Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet lövői Fiókjánál.  
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A hitelre folyamatban lévő pályázatuk (temetőkerítés + urnafal létesítése, 
világításkorszerűsítés, játszótér-pihenőpark létesítés) megelőlegezéseként volt szükség.  
 
A hitel visszafizetésének határideje 2014. december 31. Az előzetes tervezés alapján addigra 
történt volna meg a teljes elszámolás a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériummal. 
A végelszámoláshoz a szükséges dokumentumokat időben benyújtották, formai hibára 
hivatkozva azonban a Minisztérium hiánypótlásra szólította fel az önkormányzatot 2014. 
november 26-án. A hiánypótlásnak haladéktalanul eleget tett az önkormányzat. Az elbírálási 
idő újabb 30 nap, ez után következik a helyszíni szemle. A pályázat finanszírozásának 
kifizetése pedig majd csak ez után következhet.  
 
Mindezek figyelembe vételével előre látható, hogy a felhalmozási célú támogatás 
beérkezésére ez évben már nem kerül sor.  
 
Az önkormányzat 2014. november 25-én 2 000 000 Ft részlet megfizetésével törleszteni 
kezdte a felvett hitelt. Saját erőből azonban a pályázati finanszírozás beérkezte nélkül nem 
tudja a hitelt visszafizetni teljes egészében a megadott határidőre.  
 
Ezért kérik Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy visszatérítendő 
működési támogatás címen, legkésőbb a folyamatban lévő pályázat elszámolásáig Völcsej 
Község Önkormányzata részére 2 000 000 Ft támogatást szíveskedjen nyújtani.  
 
Javaslom likviditási problémáik megelőzése érdekében segítsük ki az önkormányzatot. 
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy határoz, hogy Völcsej Község 
Önkormányzata részére 2 000 000 Ft visszatérítendő működési célú támogatást biztosít. 
 
A megállapított támogatást Völcsej Község Önkormányzata a központi költségvetéstől 
megkapott összegből köteles három napon belül visszautalni Lövő Község Önkormány-
zatának bankszámlájára. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapított támogatás átutalásával.  
 
Határidő: 2014.december 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
 A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
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 108/2014.(XII.15.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy 
                                                 határoz, hogy Völcsej Község Önkormányzata részére 
                                                 2 000 000 Ft visszatérítendő működési célú támogatást biztosít. 
 
                                                A  megállapított támogatást Völcsej Község Önkormányzata a  
                                                központi költségvetéstől megkapott összegből köteles három  
                                                napon belül visszautalni Lövő Község Önkormányzatának  
                                                bankszámlájára. 
 
                                                A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a  
                                                megállapított támogatás átutalásával. 
 
                                                Határidő: 2014.december 31. 
 
                                                Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
Spóner Tibor: a West Wind Motoros Baráti Kör Egyesület a romániai hátrányos helyzetű 
gyermekek részére élelmiszersegélyt ajánlott fel. A segélyt az önkormányzat tulajdonában 
lévő kisbusszal szállítottuk ki Csíkszeredára. A szállítási költség közel 160 000 Ft jelentett 
szervezetünknek. Kérem a képviselő-testületet a szállítási költségekhez biztosítson támogatást 
egyesületünknek. 
 
Hozzászólás:   
 
Hollósi Gábor: a busz bérleti díja a képviselő-testület döntése alapján 80 Ft/km-ként. 
 
 
Balics Kamill: javaslom, mivel karitatív célokat szolgált az út ,a bérleti díj megtérítését 
engedjük el. 
 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a West Wind Motoros Baráti Kör  
Egyesületnek a romániai segély szállítás költségeit méltányosságból átvállalja, az 
önkormányzat tulajdonában lévő busz bérleti díjának megfizetését elengedi. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésével.   
 
 Határidő: 2014.december 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
 A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
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109/2014.(XII.15.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a West 
                                               Wind Motoros Baráti Kör Egyesületnek a romániai segély  
                                               szállítás költségeit méltányosságból átvállalja,az 
                                               önkormányzat tulajdonában lévő busz bérleti díjának 
                                               megfizetését elengedi. 
                                            
                                              A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat 
                                              közlésével.   
 
                                              Határidő: 2014.december 31. 
 
                                              Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
Lukácsné: tájékoztatja a képviselőket arról,hogy „A gyermekekért és az Iskoláért”Alapítvány 
2014.május 28-án módosított Alapító Okiratának változás bejegyzési kérelme tárgyában a  
Győri Törvényszék hiánypótló végzést adott ki. Az Alapító Okirat tervezetében érdemi 
változtatásra nem kerül sor, de annak módosítása a jogszabályi változások miatt vált 
szükségessé. 
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „ A gyermekekért és az iskoláért „ 
Alapítvány Alapító Okiratát a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az 1. számú 
mellékletben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen Alapító Okiratot a Győri  
Törvényszékhez nyújtsa be.  
                                                                                         
Határidő: 2014. december 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
              Lukács Antalné jegyző 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
110/2014.(XII.15.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
                                               „ A gyermekekért és az iskoláért” Alapítvány Alapító  
                                               Okiratát a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az 1.  
                                               számú mellékletben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
                                               A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen  
                                               Alapító Okiratot a Győri Törvényszékhez nyújtsa be.  
                                                                                          
                                               Határidő: 2014. december 31. 
  
                                               Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
                                                             Lukács Antalné jegyző  
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Hollósi Gábor: óvodánknál a gyermekek szállítására betervezett összeg kevésnek bizonyult, 
mivel a szolgáltató a (MIKÓ –BUSZ KFT) 2014-ben számlázta le a 2013.09 -12 hó 
teljesítését. Ez abból adódott,hogy a szolgáltató és KLIK felé számlázta le a gyermek- 
szállítást,és csak 2014.áprilisában derült ki,hogy mely településekről történő szállítást 
fizeti ki a KLIK ,és melyek terhelik a települési önkormányzatokat. Ekkor számlázta ki a  
MIKÓ –BUSZ KFT. a 2013.09-2014.03.havi szállításokat,melyeket létszám alapján 
megosztottunk az óvoda és az iskola között. A megosztás szerint 2.139 E Ft terhelte az 
óvodát. 
 
Mivel a dologi kiadások között történhet az átcsoportosítás, az egyes rovatokon keletkezett 
maradványok átcsoportosítása után a hiányzó előirányzat 900 E Ft,ezzel az óvoda 
finanszírozását meg kell emelni. Javaslom az intézmény 2014.évi költségvetését 46 331 000 
Ft bevétellel és 46 331 000 Ft kiadással fogadja el a képviselő-testület, és az önkormányzat 
2014.évi költségvetési előirányzatai között 900 000 Ft-ra átcsoportosítást hajtson végre.  
 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövő Napsugár Óvoda és Bölcsőde 
2014.évi költségvetésének módosítását 46 331 000 Ft bevétellel, és 46 331 000 Ft kiadással  
elfogadja. 
 
A képviselő-testület az önkormányzat 2014.évi költségvetési előirányzatai között a következő  
átcsoportosítást rendeli el: 
 
ZÁROLÁS: a költségvetési tartalék terhére 900 000 Ft. 
 
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT: 999000-1 szakfeladatra el nem számolt tételként,018030 
Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción,059151 Központi, irányító 
szervi támogatás folyósítása megnevezésű kiadási előirányzaton 900 000 Ft biztosítása 
az óvodai feladatok ellátására. 
 
Határidő: 2014.december 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
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111/2014.(XII.15.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövő  
Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2014.évi költségvetésének módosítását 46 331 000 Ft 
bevétellel, és 46 331 000 Ft kiadással elfogadja. 
 
A képviselő-testület az önkormányzat 2014.évi költségvetési előirányzatai között a következő  
átcsoportosítást rendeli el: 
 
ZÁROLÁS:  a költségvetési tartalék terhére 900 000 Ft. 
 
KIADÁSI EL ŐIRÁNYZAT:  999000-1 szakfeladatra el nem számolt tételként,018030 
Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción,059151 Központi, irányító 
szervi támogatás folyósítása megnevezésű kiadási előirányzaton 900 000 Ft biztosítása 
az óvodai feladatok ellátására. 
 
Határidő: 2014.december 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
Hollósi Gábor: ismerteti a nyugdíjas klub vezetőjének kérelmét. A nyugdíjas klub szeretne 
egy nagyképernyős TV-t vásárolni, a klubfoglalkozások tartalmasabbá, színesebbé tétele 
érdekében. A támogatási keretükből 30 000 Ft áll rendelkezésükre, melyen a TV-t 
megvásárolni nem tudják. Az interneten történt tájékozódás alapján egy ilyen televízió  
kb.100 000-150 000 Ft-ba kerülne. Sajnos a jelenlegi klubhelyiségünk nem biztonságos 
riasztóval nincs ellátva, így tartatni lehet attól , hogy egy nagyobb összegű TV-t illetéktelen  
személyek eltulajdonítanának. 
 
Jobbnak tartanám ha  Szolgáltató és Kulturális Központ vásárolná meg a televíziót,és az  
ottani helyiségbe kerülne majd elhelyezésre. Úgy gondolom ez ügyben egyeztetni kell  
a klubvezetővel,így a döntés a következő ülésre történő elhalasztását javaslom. 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
Hollósi Gábor: tájékoztatja jelenlévőket arról, hogy az adósságkonszolidációban részt nem 
vett önkormányzatok fejlesztési támogatására kapott 20 000 000 Ft felhasználására vonatkozó 
záró beszámolót a Belügyminisztérium elfogadta. 
 
-tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a volt papírbolt helyiségét több civil szervezet 
(pl.ijjászok,  faluszépítők ) is szeretné bérbe venni. Úgy gondolom a tavasszal megpróbáljuk 
úgy átalakítani,hogy közös használatra alkalmas legyen 
 
-Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy az utóbbi napokban több Leader megbeszélésen  
részt vett,és lehetőséget lát egy Lövő-Zsira közötti kerékpárút megépítésére vonatkozó 
projekt megnyitására,melyet fontosnak tart.   
 
 
Takács Gábor József: megkérdezi a Szép Gáspárné utcai volt bolti épülettel kapcsolatosan 
milyen tárgyalásokat folytatott a polgármester úr ? A Baranyai házzal kapcsolatosan történt-e 
előre lépés ? 
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