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Községi Önkormányzat  
 
Lövő     
 
5-1/2015. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
 
Készült: 2015.április 29-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 képviselők  
                      Lukács Antalné jegyző  
                      Ács Zoltán Józsefné gazdálkodási főmunkatárs 
  
 
Hollósi Gábor: köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 
tagjai közül 6 fő megjelent, igazoltan távolmaradt 1 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.)Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi zárszámadásának elfogadása  
 
2.)Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása, a 2014. évi egységes pénzalap 
    végrehajtásáról beszámoló 
  
3.)A Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása  
 
4.)A Lövői KÖH Alapító Okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása  
          
5.)Lövő Község Önkormányzata 2014.Éves Ellenőrzési Jelentésének elfogadása   
       
6.)Egyéb feladatok 
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
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A jelenlévők a javasolt napirendi pontokkal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
28/2015.(IV.29.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi 
                                          az alábbi napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén: 
                                          
                                          1.)Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi 
                                          zárszámadásának elfogadása  
 
                                           2.)Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása, a 
                                           2014. évi egységes pénzalap végrehajtásáról beszámoló 
  
                                           3.)A Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának 
                                           módosítása  
 
                                           4.)A Lövői KÖH Alapító Okiratának, Szervezeti és Működési 
                                           Szabályzatának módosítása  
          
                                          5.)Lövő Község Önkormányzata 2014.Éves Ellenőrzési 
                                          Jelentésének elfogadása   
       
                                          6.)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 Varga Tibor hitelesítse. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Varga Tibort  
választja meg.  
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
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29/2015.(IV.29.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
                                         jegyzőkönyv hitelesítőnek Varga Tibort választja meg.  
 
                                         Határidő: Azonnal  
  
                                         Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
 
1.)Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi zárszámadásának elfogadása  
 
Lukácsné: ismerteti a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. zárszámadását, és 
pénzforgalmi mérlegét a jelenlévőknek.             
 
                                                ( írásos előterjesztés csatolva ) 
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
   
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 
2014. évi zárszámadását 
                                    
                      41.972 eFt bevétellel 
                                                  36.774 eFt kiadással 
                                                    4.467 eFt pénzmaradvánnyal 
                                               az alábbi részletezés szerint: 
                                                
                                               Kiadások: 
 
                                               Személyi juttatás:               21.341  eFt 
                                               Munkaadót terhelő járulék:  5.467  eFt 
                                               Dologi kiadás:                     5.336  eFt                          
                                               Kiadások  összesen:           36.774 eFt 
 
                                              Bevételek: 
       
                                              Intézményi működési bevétel:                            60 eFt 
                                              Központi irányítószervi támogatás:                35.905 eFt 
                                              Működés célú támogatás  ÁH-n belül:             6.007 eFt     
                                              Bevételek összesen:                                     41.972  eFt    
 
                                                                                 E l f o g a d j a.  
 
                                              A közös önkormányzati hivatal zárszámadása Lövő Község  
                                              zárszámadási rendeletének része. 

                             

                                         Határidő: Azonnal 

                                              Felelős:   Lukács Antalné jegyző 
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
30/2015.(IV.29.)határozat: Lövő Községek Önkormányzatának Képviselő- testülete 
                                         Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi zárszámadását 
 
                                                41.972 eFt bevétellel 
                                               36.774 eFt kiadással 
                                                 4.467 eFt pénzmaradvánnyal 
                                               az alábbi részletezés szerint: 
                                                
                                               Kiadások: 
                                               Személyi juttatás:               21.341  eFt 
                                               Munkaadót terhelő járulék:  5.467  eFt 
                                               Dologi kiadás:                     5.336  eFt                          
                                               Kiadások  összesen:            36.774 eFt 
 
                                                   Bevételek: 
       

                            Intézményi működési bevétel:                  60 eFt 
                            Központi irányítószervi támogatás :   35.905 eFt 

                                                   Működés célú támogatás  ÁH-n belül:    6.007 eFt     
                                                   Bevételek összesen:                               41.972  eFt    
 
                                                                                 E l f o g a d j a.  
     
                                                  A közös önkormányzati hivatal zárszámadása Lövő Község  
                                                  zárszámadási rendeletének része. 

 

                                 Határidő: Azonnal 

                                                  Felelős:  Lukács Antalné jegyző 
 
 
2.)Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása, a 2014. évi egységes 
pénzalap végrehajtásáról beszámoló 
 
Ács Zoltán Józsefné :az állami támogatások, ágazati pótlék, bérkompencáziók,és a szociális 
jellegű kifizetések év közbeni igénylése miatt az előirányzatok megemelésére van szükség. 
Az előző évben a közhatalmi bevételeink a tervezett összegnél magasabb mértékben 
realizálódtak, mely lehetőséget biztosít az átcsoportosítások végrehajtására. 2014.évben 
egyszer került sor az önkormányzat 2014.évi költségvetésének módosítására, ez a második  
módosítás lesz. 
  
Ismerteti az önkormányzat 2014.évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet-tervezetet 
a jelenlévőknek. Ismerteti az elkészített előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható 
következményeiről.  
                                                        
                                       (   Előzetes hatásvizsgálati lap csatolva)  
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Hollsói Gábor: ismerteti az önkormányzat 2014.zárszámadását, és pénzforgalmi mérlegét.  
 
                                                  ( írásos előterjesztés csatolva )           
Kérdések: 
 
Varga Tibor: mekkora összegű értékpapírral rendelkezik az önkormányzat, és ez hol találha- 
tó ? 
 
Tischlerné Németh Noémi: 
 
Az egészségház felújítására mekkora összeget fordítottunk a tavalyi évben ? 
 
Hollósi Gábor reagál az egyik felvetésre:  
 
Az önkormányzat számláit a Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet vezeti, úgy gondolom  
nagy előny, hogy helyben van a pénzintézet,ezáltal a kapcsolattartás is könnyebb. 
Korábban az előző polgármester úrnál történtek megkeresések más pénzintézettől,de  
lokálpatriótaként mindig a helyieket támogatta a testület,így az önkormányzat szabad 
pénzeszközei is itt kerülnek lekötésre. Úgy gondolom ezen most sem kellene változtatni. 
 
 Ács Zoltán Józsefné reagál a feltett kérdésekre: 
 
Még az előző ciklusban vásároltunk 45 M Ft összegben értékpapírt a számlavezető 
pénzintézetünknél. 
 
Az orvosi rendelő felújítása összességében 13 M Ft-ba került az önkormányzatnak,ez összeg  
a kerítés,a térburkolat elkészítését is magában foglalta.  
 
Lukácsné: ismerteti a 2014. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet a jelenlévőknek. 
Ismerteti az elkészített előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható következményeiről.  
                                    
                                       (   Előzetes hatásvizsgálati lap csatolva)  
 
 
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és 
egyhangulag megalkotta a 4/2015.(V. 11.) rendeletét az önkormányzat 2014. 
költségvetéséről szóló 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról.                    
 
                                  
                                                      ( rendelet csatolva )                                       
 
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és 
egyhangulag megalkotta az 5/2015.(V. 12.) rendeletét a 2014. évi zárszámadásról.                   
                                       
 
                                                       ( rendelet csatolva )  
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3.)A Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása 
 
Regényiné Demeter Mónika: óvodákban működésében nem történt változás,de  
a jogszabályi változások miatt az intézmény Alapító Okiratát módosítanunk kell,a tervezet 
elkészítésére Dr.Erős Anikót ügyvédet kértük fel. 
 
Ismerteti a Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítását és  
annak egységes szerkezetét. 
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Hollósi Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi: 
      
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde 
Alapító Okiratának módosítását és annak egységes szerkezetét az előterjesztésben 
foglalt tartalommal elfogadja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester annak aláírására. 
 
Határidő: Azonnal 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester    
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi  
határozatot hozta: 
 
31/2015.(IV.29.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői  
                                             Napsugár Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítását és 
                                         annak egységes szerkezetét az előterjesztésben foglalt 
                                         tartalommal elfogadja. 
 
                                         A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester annak 
                                         aláírására. 
 
                                         Határidő: Azonnal 
 
                                         Felelős: Hollósi Gábor polgármester    
 
4.)A Lövői KÖH Alapító Okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítása  
          
Lukácsné: az előző évben a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás belső ellenőre a 
Lövői KÖH megalapításának, működésének szabályszerűségét ellenőrizte. Ennek   
keretében vizsgálta a KÖH Alapító Okiratát és SZMSZ-t. Az Alapító Okirat rendelkezett a 
KÖH gazdálkodási besorolásáról, melyet a hatályos jogszabályok  2014.január 1-től hatályon 
kívül helyeztek. A fentiek miatt, illetve az időközben megkövetkezett jogszabályi változások 
miatt az okirat módosítása vált szükségessé. 
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Az alapító okiratra az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (Továbbiakban:  
Áht.)8/A.§-a,és annak végrehajtási rendelete 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 
(Továbbiakban: Ávr.)5. §-át kell alkalmazni az alábbi szerint:  

 
Az Áht.8/A. § (1) Az Országgyűlés vagy a Kormány által alapított költségvetési szerv  
alapításáról jogszabályban, más alapító szerv által alapított költségvetési szerv esetén 
alapító okiratban kell rendelkezni. Jogszabállyal alapított költségvetési szerv esetén – a 
jogszabályban  megjelölt alapítási időpontot megelőzően - a költségvetési szerv alapításáról 
alapító okiratot is ki kell  adni. 

 
(2) Az alapító okiratot és annak módosítását az alapító szerv - az Országgyűlés vagy a  
Kormány által alapított költségvetési szervalapító okiratát és annak módosítását az irányító  
szerv,a minisztériumét és a kormányhivatalét a miniszterelnök - adja ki a kincstár által  
rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával. 
 
Az Ávr.5. § (1) Az alapító okirat tartalmazza a költségvetési szerv 

a) megnevezését magyar nyelven, 
b) székhelyét, telephelyeit, 
c) alapításáról rendelkező jogszabály teljes megjelölését, ha az alapításról jogszabály  
rendelkezett, 
d) irányító szervének vagy felügyeleti szervének megnevezését, székhelyét, 
e) illetékességét, működési területét, 
f) közfeladatát, alaptevékenységét, ezek kormányzati funkció szerinti megjelölését és 
   főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolását, 
g) vezetőjének megbízási rendjét, és 
h) alkalmazásában álló személyek jogviszonyának megjelölését. 

 
(2) Az alapító okirat - az (1) bekezdésben foglaltakon túl - az alábbiak fennállása esetén  
     tartalmazza a költségvetési szerv 

a) megnevezését idegen nyelven és rövidített nevét, 
b) jogelődjének megnevezését, székhelyét, 
c) vállalkozási tevékenysége felső határát a módosított kiadási előirányzatok arányában, 
d) megszűnésének időpontját vagy pontos feltételét, ha a költségvetési szerv határozott 
időre vagy bizonyos feltétel bekövetkeztéig jön létre. 
 

(3) Ha az Áht. 9. § a) pontja szerinti hatáskörök gyakorlására jogosult és az irányító szerv  
      személye nem azonos, az alapító okiratban mindkettőt meg kell jelölni. 
(4) Az alapító okirat módosítása esetén el kell készíteni és a módosító okirathoz csatolni a   

  módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot is. 
 
A fenti rendelkezéseket figyelembe véve elkészítettem a Kincstár által meghatározott 
formátumban a Lövői KÖH Alapító Okiratának módosítását és annak egységes szerkezetét. 
Ezt ismerteti a jelenlévőknek.   
 
A Lövői KÖH Szervezeti és Működési Szabályzatát az Áht. és az Ávr. rendelkezéseire 
figyelemmel felülvizsgáltuk. Az Ávr.13.§-a kimondja, hogy mit kell tartalmazni az  
SZMSZ-nek. 
A fenti rendelkezéseket figyelembe véve került átdolgozásra a Hivatal SZMSZ-e. Ismerteti 
annak módosítását, és egységes szerkezetét a jelenlévőknek. 
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A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Hollósi Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi: 
      
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 
Alapító Okiratának módosítását és annak egységes szerkezetét az előterjesztésben 
foglalt tartalommal elfogadja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester annak aláírására. 
 
Határidő: Azonnal 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester    
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta. 
 
32/2015.(IV.29.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
                                          Lövői Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának 
                                          módosítását és annak egységes szerkezetét az előterjesztésben               
                                          foglalt tartalommal elfogadja. 
 
                                          A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester annak 
                                          aláírására. 
 
                                          Határidő: Azonnal 
 
                                          Felelős: Hollósi Gábor polgármester    
 
Hollósi Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi: 
      
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását és annak egységes szerkezetét az 
előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester annak aláírására. 
 
Határidő: Azonnal 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester    
 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta. 
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33/2015.(IV.29.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
                                          Lövői Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési  
                                          Szabályzatának módosítását és annak egységes szerkezetét az 
                                          előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
                                          A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester annak 
                                          aláírására. 
 
                                          Határidő: Azonnal 
 
                                          Felelős: Hollósi Gábor polgármester    
 
 
 
5.)Lövő Község Önkormányzata 2014.Éves Ellenőrzési Jelentésének elfogadása  
 
 
                                                    ( írásos előterjesztés csatolva ) 
 
 
Lukácsné: Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás belső ellenőre 2014.évben  
a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal megalapításának,működésének szabályszerűségi 
ellenőrzését végezte. Ismerteti a Társulás által elkészített 2014.évi ellenőrzési jelentést 
a jelenlévőknek. Elmondja, hogy a jelentésben feltárt hibák nagyobb részét sikerült  
kijavítani. 
 
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014.évi 
ellenőrzési jelentését az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat közlésével. 
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
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34/2015.(IV.29.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
                                           önkormányzat 2014.évi ellenőrzési jelentését az előterjesztésben 
                                          foglalt tartalommal elfogadja. 
 
                                         A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat közlésével. 
 
                                         Határidő: Azonnal  
 
                                         Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
 
6.)Egyéb feladatok  
 
Hollósi Gábor: már hosszabb ideje pályázunk a térfigyelő kamerák kiépítésére,de ezek 
eddig sikertelenek voltak. Az utóbbi időben a településünkön történt betörések  
megelőzése,és gyorsabb felderítése érdekében mindenképpen indokolt lenne ha község 
több pontján térfigyelő kamerákat helyeznénk el. Ennek kiépítésére Pete Ferenc pusztacsaládi   
vállalkozótól kértem ajánlatot,melyet ismertet a jelenlévőknek. Ennek keretében a község  
legforgalmasabb részein 10 db kamerát lehetne kiépíteni,összes költsége a szereléssel  
együtt nettó 5 722 906 Ft lenne. Ezen felül a településre bevezető útszakaszokra 
figyelemfelhívó táblát is el kellene helyezni, mely kb. darabonként 100 E Ft költséget 
jelentene. Összességben ez kb. 9 000 000 Ft-ba kerülnek. A felvételek egy központi 
szerverre kerülnének be,ahol probléma esetén vissza lehetne nézni őket. 
Javaslom erre 2015. évi a költségvetés átcsoportosításával a képviselő-testület biztosít- 
son pénzügyi forrást. 
 
 
Hozzászólás: 
 
Balics Kamill: a polgárőrség nem tud mindig mindenhol ott lenni, javaslom a kamerarendszer 
kiépítését. 
 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a község  
területén a térfigyelő kamera rendszert kiépíti. A kivitelezési munkák elvégzésével Pete 
Ferenc 9373.Pusztacsalád, Fő u.12. szám alatti villamos vállalkozót bízza.  
 
A képviselő-testület a 2015.évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást 
hajta végre: 
 
ZÁROLÁS:  K5131 Tartalék főkönyvi számon,999000-1 Szakfeladatra el nem számolt 
tételek szakfeladaton, 066020  Város -és községgazdálkodás COFOG-on  9 000 000 Ft 
zárolása. 
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Határozati javaslat folytatása: 
 
KIADÁSI PÓTEL ŐIRÁNYZAT:  K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 
főkönyvi számon,999000-1 Szakfeladatra el nem számolt tételek szakfeladaton, 066020  
Város-és községgazdálkodás COFOG-on 7 086 000 Ft ,K 67 Beruházási célú előzetesen 
felszámított ÁFA főkönyvi számon, Szakfeladatra el nem számolt tételek szakfeladaton, 
066020  Város-és községgazdálkodás COFOG-on 1 914 000 Ft biztosítása térfigyelő kamerák 
és táblák felszerelésére. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírásával. 
 
Határidő: 2015.szeptemer 30. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
35/2015.(IV.29.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a község területén a térfigyelő kamera rendszert kiépíti. A kivitelezési munkák 
elvégzésével Pete Ferenc 9373.Pusztacsalád, Fő u.12. szám alatti villamos vállalkozót bízza.  
 
A képviselő-testület a 2015.évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást 
hajta végre: 
 
ZÁROLÁS:  K5131 Tartalék főkönyvi számon,999000-1 Szakfeladatra el nem számolt 
tételek szakfeladaton, 066020 Város-és községgazdálkodás COFOG-on 9 000 000 Ft 
zárolása. 
 
KIADÁSI PÓTEL ŐIRÁNYZAT:  K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 
főkönyvi számon, 999000-1 Szakfeladatra el nem számolt tételek szakfeladaton, 066020  
Város-és községgazdálkodás COFOG-on 7 086 000 Ft,K 67 Beruházási célú előzetesen 
felszámított ÁFA főkönyvi számon, Szakfeladatra el nem számolt tételek szakfeladaton, 
066020  Város-és községgazdálkodás COFOG-on 1 914 000 Ft biztosítása térfigyelő kamerák 
és táblák felszerelésére. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírásával. 
 
Határidő: 2015.szeptemer 30. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
 
Hollósi Gábor: tájékoztatja a jelenlévőket arról, a számlavezető pénzintézettől 
a Lövő és Vidéke Takarékszövetkezettől az önkormányzat szabad pénzeszközeinek  
lekötésére kedvező ajánlatot kapott,mely jelenleg 3,65 %-os kamatot garantál. 
Ez a Magyar Posta Ingatlan Alap, melybe javasolja, hogy 40 M Ft-ot helyezzen a képviselő-
testület értékpapír megvásárlásával. Ennek az értékpapírnak előnye, hogy bármikor 
kivehető, amennyiben az önkormányzatnak szüksége van a pénzre. 
 
A jelenlévők javasolták az Alapba a pénz lekötösét, és 40 M Ft értékpapír megvásárlását. 
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy határoz, hogy az önkormányzat 
szabad pénzeszközéből 40 000 000 Ft-ot értékpapír megvásárlásával a Magyar Posta Takarék 
Ingatlan Alapba helyez el a Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet megbízásával. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert erre vonatkozó szerződés aláírásával. 
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta. 
 
36/2015.(IV.29.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy 
                                         határoz, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközéből 
                                         40 000 000 Ft-ot értékpapír megvásárlásával a Magyar Posta  
                                         Takarék Ingatlan Alapba helyez el a Lövő és Vidéke 
                                         Takarékszövetkezet megbízásával. 
 
                                         A képviselő-testület megbízza a polgármestert erre vonatkozó 
                                         szerződés aláírásával. 
 
                                         Határidő: Azonnal  
 
                                         Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
Hollósi Gábor: tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy csatlakozott a Te Szedd  
Mozgalomhoz.  Megkérdezi a jelenlévőket igényik-e az elektronikai hulladékok gyűjtésének 
megszervezését ? 
 
Kérdések, bejelentések: 
 
Takács Gábor József: mit terveznek a mezőgazdasági utakkal ? Hogyan tervezik működtetni 
az ifjúsági szálláshelyet ?  
 
Varga Tibor: hogyan alakulnak a falunapi programok? Javasolja az elektronikai hulladékok 
gyűjtésének megszervezését,mivel álláspontja szerint már a lakosságnál sok ilyen hulladék 
gyűlt össze.  
 
Hollói Gábor reagál a felvetésekre: 
 
A mezőgazdasági utak egy részének rendbetételét tervezzük, ezekre a Szilveszter Trans Kft-
től kérek ajánlatot. 
 
A falunapi programok nagyobb része már megvan, de ez még nem végleges változat. 
Ismerteti az eddig lekötött programokat. 
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