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Községi Önkormányzat 
 
Lövő      
 
9-1/2016. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: 2016.szeptember 19-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  
                           
Meghívottak: Galavics Péter Lövői Sportegyesület elnöke 
                      Ozsánna Ramóna Andrea adóügyi előadó 
                      Ács Zoltán Józsefné gazd. főmunkatárs              
                      Sirhán Tamás Tungsram Zrt. képviselője 
                      Gergácz Roland ügyvezető Polluxled Kft.    
                      Schreiner Tamás a Lövői Horgász Egyesület elnöke 
                      Pál Róbert és Pál Norbert a P+ L Kft. képviselői         
                      Galavics Jenő lövői lakos  
               
Hollósi Gábor: köszönti a megjelenteket és a meghívottakat, 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.) Beszámoló a Lövői Sportegyesület 2015. évi munkájáról   
 
2.)Tájékoztató a 2015.évi adóigazgatási tevékenységről  
 
3.)A Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2016.I.félévi tájékoztatója  
 
4.)Az önkormányzat 2016.I.félévi tájékoztatója  
 
5.)Tájékoztató az önkormányzati ASP rendszerről 
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Határozati javaslat folytatása: 
 
6.)Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017.évi 
    fordulójáról 
 
7.)Egyéb feladatok 
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
A jelenlévők a javasolt napirendi pontokkal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
67/2016.(IX.19.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi  
                                          napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén: 
                                       
                                           1.) Beszámoló a Lövői Sportegyesület 2015. évi munkájáról   
 
                                          2.)Tájékoztató a 2015.évi adóigazgatási tevékenységről 
 
                                          3.)A Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2016.I.félévi 
                                          tájékoztatója  
 
                                         4.)Az önkormányzat 2016.I.félévi tájékoztatója  
 
                                        5.)Tájékoztató az önkormányzati ASP rendszerről 
     
                                         6.)Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  
                                         Ösztöndíjrendszer 2017.évi fordulójáról 
 
                                        7.)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 
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
68/2016.(IX.19.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
                                           jegyzőkönyv hitelesítőnek Tischlerné Németh Noémit választja  
                                           meg.  
 
                                          Határidő: Azonnal  
 
                                          Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
 
1.) Beszámoló a Lövői Sportegyesület 2016. évi munkájáról   
 
                                    ( írásos előterjesztés csatolva ) 
               
 
Galvics Péter: Sportegyesületünk jelenlegi vezetősége 2014-ben alakult. Az egyesületben 5 
szakosztály működik a vezetők irányításával mindegyik önállóan végzi a tevékenységét, és 
gazdálkodik a nekik megállapított pénzkerettel. 
 
A 2015.év elején a labdarugó csapat edzője elhagyta az egyesületünket, és egy csapatra való  
játékost magával csábított. Sikerült egy új edzőt és játékosokat találnunk,és velük 
jó helyezést elérnünk. Igyekszünk minél több lövői fiatalt bevonni a csapatba. 
 
Kérdések, hozzászólások: 
 
Hollósi Gábor: az elnök úr milyennek értékeli az új edző tevékenységét ? 
 
Tájékoztatja a megjelentek arról, hogy október 12-én a Kisalföld napilap 
munkatársai felkeresik, és  tájékoztató cikket terveznek a műfüves pályáról,és ehhez kéri az 
elnök úr segítségét. 
 
Varga Tibor: a sakk szakosztály jelenleg hogyan működik?  
 
Galavics Péter reagál a felvetettekre: 
 
A jelenlegi edző nagy szaktudású, jól vezeti a csapatot. Célünk a Megyei II-ben maradás, és 
itt minél előbbi helyezés elérése. 
 
A sakk szakosztálynál az év végéig a finanszírozás biztosított, de a jövő év elejétől már 
lehetnek gondok. 
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Lövői Sportegyesület 2015.évi 
munkájáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
69/2016.(IX.19.)határozat:  Lövő Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Lövői   
                                            Sportegyesület 2015.évi munkájáról szóló beszámolót az  
                                            előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
                                            Határidő: Azonnal  
 
                                            Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
 
 
2.)Tájékoztató a 2015.évi adóigazgatási tevékenységről 
 
                                 (  írásos előterjesztés csatolva ) 
 
 
Ozsánna Ramóna Andrea szóbeli kiegészítése: a tájékoztatóban is látható, hogy a hátralékok 
összege tényleges nem nagy a beszedett bevételekhez viszonyítva, csak néhány adózóval 
van problémánk,akik a befizetési kötelezettségüket nem teljesítik,és a hátralékok behajtása 
sem vezetetett eredményre, mivel már több szervezet felé tartoznak.  
 
Kérdés: 
 
Varga Tibor: talajterhelési díjnál magas a hátralék összege ? 
 
Ozsánna Ramóna Andrea reagál a feltett kérdésre: 
 
A talajterhelési díj hátralék csak 3 magánszemélyt érint. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adóigazgatási tevékenységről szóló 
tájékoztatót az előterjesztésben foglaltak szerint 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: 
 
70/2016. (IX. 19.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
                                              az adóigazgatási tevékenységről szóló tájékoztatót az 
                                              előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.                                            
 
                                              Határidő: Azonnal  
 
                                               Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
                                                           Lukács Antalné jegyző           
 
 
 
3.)A Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2015. I. félévi tájékoztatója  
 
 
                                         ( írásos előterjesztés csatolva ) 
 
 
Ács Zoltán Józsefné: ismerteti a közös hivatal 2016.I.félévi bevételeit és kiadásait a 
jelenlévőknek. Elmondja, hogy a bevételek és kiadások időarányosan teljesültek, az elfogadott 
költségvetés tartható. 
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
   
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 
2016. I. félévi költségvetésének teljesítését  
  
20 189 346 Ft bevétellel 
 
16 957 507 Ft kiadással az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja. 
 
Határidő: Azonnal         
 
Felelős: Lukács Antalné jegyző 
 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 
 



9 
 

71/2016.(IX.19.)határozat:Lövő  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
                                           Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2016. I. félévi 
                                           költségvetésének teljesítését  
 
                                          20 189 346 Ft bevétellel 
 
                                          16 957 507 Ft kiadással az előterjesztésben foglaltak szerint 
                                          jóváhagyja. 
 
                                         Határidő: Azonnal  
 
                                         Felelős: Lukács Antalné jegyző 
 
 
4.)Az önkormányzat 2016.I.félévi tájékoztatója 
 
                                 ( írásos előterjesztés csatolva ) 
 
 
Ács Zoltán Józsefné: ismerteti az önkormányzat bevételeit és kiadásait. Elmondja, hogy a 
bevételek a tervezetteknek megfelelően alakultak, a kiadások teljesítése alacsonyabb összegű 
lett, mivel a beruházások és felújítások áthúzódtak a második félévre.  
 
Ismerteti az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet-
tervezetet. A központilag biztosított pótelőirányzatok (pl. bérkompenzáció) miatt az 
előirányzatok változnak,a bevételi és kiadási főösszegek szintén emelkednek,ezért a 
költségvetési rendeletet módosítani szükséges.  
 
Lukácsné: ismerteti az előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható következményeiről. 
 
                                       ( Előzetes hatásvizsgálati lap csatolva )  
 
Kérdés: 
 
Tischlerné Németh Noémi: a családi napközire feltüntetett összeget mire használták fel ? 
 
Ács Zoltán Józsefné reagál a felvetésre: 
 
A családi napközinél két tervezőnek fizettünk ki tervezési díjat 300 000 Ft összegben,a 
beruházások a második félévben valósultak meg,ezért még ebben a beszámolóban  
nem szerepelnek. 
                                                                    
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és 
egyhangulag megalkotta a 8/2016.(IX.30.) rendeletét az önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló 1/2016.(III. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
 
                                                                 ( rendelet csatolva ) 
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés I. félévi 
teljesítését  
 
367 478 499 Ft bevétellel  
131 633 214 Ft kiadással az előterjesztésben foglaltak szerint e l f o g a d j a. 
  
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
             Lukács Antalné jegyző  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
72/2016.(IX.19.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                            a 2016.évi költségvetés I. félévi teljesítését  
                                          
                                           367 478 499 Ft bevétellel  
                                           131 633 214 Ft kiadással az előterjesztésben foglaltak szerint  
                                           e l f o g a d j a. 
 
                                           Határidő: Azonnal  
                                             
                                           Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
                                                        Lukács Antalné jegyző 
 
 
5.)Tájékoztató az önkormányzati ASP rendszerről 
 
                             (írásos előterjesztés csatolva ) 
 
 
Hozzászólás: 
 
Hollósi Gábor: az önkormányzati ASP rendszer használata kötelező lesz,két szakrendszer már  
2017.01.01-től,így a javaslom a támogatási kérelem benyújtását. 
 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete annak érdekében, hogy a Lövői Közös 
Önkormányzati Hivatal alkalmassá váljon az önkormányzati ASP rendszerhez  2017. január 
1-vel történő csatlakozására, támogatási kérelmet nyújt be a „Csatlakozási konstrukció az 
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „ 
kódszámú felhívásra. A támogatás összege 6 000 000 Ft. A támogatás intenzitása 100%, 
formája: vissza nem térítendő támogatás.  
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Határozati javaslat folytatása: 
 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás összegét a felhívásban 
megjelölt célokra használja fel.  
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási kérelmet az önkormányzat nevében 
benyújtsa.  
 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
73/2016.(IX.19.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete annak 
érdekében, hogy a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal alkalmassá váljon az önkormányzati 
ASP rendszerhez 2017. január 1-vel történő csatlakozására, támogatási kérelmet nyújt be a 
„Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez KÖFOP-
1.2.1-VEKOP-16 „ kódszámú felhívásra. A támogatás összege 6 000 000 Ft. A támogatás 
intenzitása 100%, formája: vissza nem térítendő támogatás.  
 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás összegét a felhívásban 
megjelölt célokra használja fel.  
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási kérelmet az önkormányzat nevében 
benyújtsa.  
 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
6.)Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2017.évi fordulójáról 
 
Lukácsné: felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszere az esélyteremtés érdekében a hátrányos  
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban 
való részvételt. E cél elérésének érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind 
pedig önkormányzati forrásokat mobilizálni kíván.  
 
A „Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer ” többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi 
fedezeteként három forrás szolgál: 
                                                                     
1.)A települési önkormányzat által nyújtott támogatás: 
 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a 
szinten történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot 
elbírálni.  
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Ennek megfelelően az önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat helyben kerül elbírálásra.  
A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat. 
 
2.) Megyei önkormányzat által nyújtott támogatás: 
 
A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti az önkormányzat által támogatott 
pályázó, vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő 
ösztöndíj összegét. 
                                                                   
3.) Intézményi támogatás: 
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban 
tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly módon kíván 
hozzájárulni, hogy települési (és megyei) önkormányzat által megállapított támogatási 
összeget a támogatással megegyező mértékben – a Minisztérium hivatalos lapjában közzétett 
értékhatárig – kiegészíti.            
 
Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2016. évi fordulóban 5.000 Ft/fő/hó 
volt. Az ösztöndíjat az a felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató  
-az állami költségvetés terhére –támogatást kap. 
 
Az önkormányzatok számára a pályázati rendszerben való részvétel önkéntes. A pályázat 
kiírásának feltétele, hogy a települési önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica 
Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához, mely egyúttal a Bursa Hungaria Elektronikus 
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerhez ( a továbbiakban: EPER-Bursa  rendszer) 
történő csatlakozást is magában foglalja,és nyilatkozzon az Általános Szerződési Feltételek (a 
továbbiakban: ÁSZF) elfogadásáról, s a későbbiekben is az ebben foglaltak szerint kell 
eljárnia. A csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje 2016. október 3. 
 
Az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott pályázatokat( „A” és „B” típusú ) 
2016. október 4-ig kell kiírni. A pályázatok beadási határideje: 2016. november 8. 
Az EPER-Bursa rendszerben a pályázók a regisztrációt követően maguk rögzítik adataikat. 
Az önkormányzatoknak a pályázók által elektronikusan kitöltött és a rendszerből kinyomtatott 
pályázati űrlapon az önkormányzathoz benyújtott pályázatok befogadását,formai ellenőrzését 
és elbírálását kell elvégezniük az EPER-Bursa rendszerben.   
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2017. évi fordulójához.                     
 
Az önkormányzat az ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójának általános szerződési feltételeit 
elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása 
során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 
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Határozati javaslat folytatása: 
 
Megbízza a polgármestert, hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére a 
csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról a nyilatkozatot az 
önkormányzat nevében megtegye. 
  
Határidő: 2016. október 3.  
 
 Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
A jelenlévők a javasolttal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
                                                                                                                                                                                                                                                     
74 /2016.( IX.19.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
                                            csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 
                                            hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 
                                            támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 
                                            Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához.                     
                                            Az önkormányzat az ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójának 
                                             általános szerződési feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal 
                                            arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során 
                                            maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben 
                                            foglaltaknak megfelelően jár el. 
 
                                           Megbízza a polgármestert, hogy az Emberi Erőforrás  
                                           Támogatáskezelő részére a csatlakozásról, valamint az  
                                           elektronikus adatbázis  használatáról a  nyilatkozatot az 
                                           önkormányzat nevében megtegye. 
 

        Határidő: 2016. október 3. 
       
        Felelős: Hollósi Gábor polgármester  

 
                                                                                                                                                                                     
 
7.Egyéb feladatok 
 
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 2016.június 30-ig Igler Lászlóné iskolatitkár látta el. 
 
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. 
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Javaslom 2016. szeptember 01-től - 2017. 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:a feladatokat eddig is jól ellátta az iskolatitkár,így javaslom továbbiakban is őt 
bízza meg a képviselő-testület. 
   
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. szeptember 01-től- 2017. 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: 2016.szeptember 30.  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
A jelenlévők a javaslattal egyet értettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
75/2016.(IX.19.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
                                           2016. szeptember 01-től- 2017. 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: 2016.szeptember 30.  
 
                                          Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
 
 
Lukácsné: ismerteti a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal GYB-04/339-10/2016. 
számon érkezett törvényességi felhívását a jelenlévőknek. 
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A megyei kormányhivatal a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
igazgatójának tájékoztatása alapján értesült arról,hogy Lövő  községben a  
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására a Rekultív Magyarország  
Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft.-t jelölte ki. A kormányhivatal törvényességi felügyeleti 
jogkörében eljárva felülvizsgálta az önkormányzat képviselő-testületének a  
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási kötelezettség ellátásával kapcsolatos tevékenységét.  
Megállapította, hogy a képviselő-testület a feladat-ellátási kötelezettségét elmulasztotta, mivel 
2016.január 1-jétől nem rendelkezik érvényes közszolgáltatási szerződéssel. 
Ez ügyben a kormányhivatal már a negyedik törvényességi felhívást adta ki. 
 
Önkormányzatunk minden megtett annak érdekében, hogy sikerüljön közszolgáltatót találni, 
több szolgáltatót is megkeresett, de ezek nem vezettek eredményre. Álláspontom szerint a 
jelenlegi helyzet nem az önkormányzat mulasztásából következett be.  
 
Hozzászólás:  
 
Hollósi Gábor: a Rekultív Magyarország Kft. képviselőjétől úgy értesültem,hogy  
az ideiglenes kijelölést 2016.december 31-ig meghosszabbítják,és várhatóan a  következő év 
elejétől már csatlakozhatunk a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társuláshoz, és szolgáltató a STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladék-
gazdálkodási Nonprofit Kft. lesz.  
 
Az idei évben még 2 alkalommal tervezzük a PET palackok elszállíttatását, ennek pontos 
időpontja még nem ismert. 
 
A képviselő-testület a törvényességi felhívást tudomásul vette. 
 
Lukácsné: ismerteti Horváthné Balogh Csilla Lövő, Kert u.8. szám alatti lakos haszonbérleti 
kérelmét a jelenlévőknek. A kérelmező az önkormányzat tulajdonában lévő 1232 hrsz-ú  
588 m2 területű kivett belterületi ingatlan bérelte 2016.agusztus 31-ig. Mivel a bérleti 
szerződése lejárt ismételten kérelmet nyújtott be annak meghosszabbítására, esetlegesen 
annak megvásárlására. 
 
Enzsöl Attila Lövő, Kert utca 33. szám alatti lakos szintén a nevezett terület 
bérbevételetére, illetve eladása esetén annak megvásárlására nyújtott be kérelmet, azzal 
a céllal,hogy a telkét bővítse. 
 
 
Hozzászólások: 
 
Balics Kamill: nem javaslom az önkormányzati terület bérbeadását, illetve az eladását sem. 
 
Tischelerné Németh Noémi: javasolja, hogy a továbbiakban az ingatlan ne kerüljön  
bérbeadásra,inkább az önkormányzat maga gondoskodjon a terület tisztántartásáról. 
 
Hollósi Gábor:az eddigi bérlő nem minden esetben gondoskodott a terület  
tisztántartásáról,erre vonatkozó képeket mutat be a jelenlévőknek. Egyidejűleg megjegyzi, 
hogy a napokban azonban már megtörtént a terület kitisztítása. 
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Horváthné Balogh Csilla  
Lövő, Kert utca 8. szám alatti lakosnak a lövői 1232 hrsz-ú területre vonatkozó haszonbérleti, 
és ingatlanvásárlási kérelmét elutasítja. 
 
A képviselő-testület úgy határoz, hogy a továbbiakban az ingatlan tisztántartásáról,  
karbantartásáról maga gondoskodik. 
   
A határozat felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással a Győri Közigazgatási és  
Munkaügyi Bíróságtól lehet kérni a határozat kézhezvételétől számított harminc napon belül. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2016.szeptember 30. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettel. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
76/2016.IX.19.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Horváthné 
Balogh Csilla Lövő, Kert utca 8. szám alatti lakosnak  a lövői 1232 hrsz-ú területre vonatkozó 
haszonbérleti, és ingatlanvásárlási kérelmét elutasítja. 
 
A képviselő-testület úgy határoz, hogy a továbbiakban az ingatlan tisztántartásáról,  
karbantartásáról maga gondoskodik. 
   
A határozat felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással a Győri Közigazgatási és  
Munkaügyi Bíróságtól lehet kérni a határozat kézhezvételétől számított harminc napon belül. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2016.szeptember 30. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Enzsöl Attila Lövő, Kert utca 33.szám 
alatti lakosnak  a lövői 1232 hrsz-ú területre vonatkozó haszonbérleti, és ingatlanvásárlási 
kérelmét elutasítja. 
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Határozati javaslat folytatása: 
 
A képviselő-testület úgy határoz, hogy a továbbiakban az ingatlan tisztántartásáról,  
karbantartásáról maga gondoskodik. 
   
A határozat felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással a Győri Közigazgatási és  
Munkaügyi Bíróságtól lehet kérni a határozat kézhezvételétől számított harminc napon belül. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2016.szeptember 30. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettel. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
77/2016.IX.19.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Enzsöl Attila 
Lövő, Kert utca 33. szám alatti lakosnak a lövői 1232 hrsz-ú területre vonatkozó  
haszonbérleti, és ingatlanvásárlási kérelmét elutasítja. 
 
A képviselő-testület úgy határoz, hogy a továbbiakban az ingatlan tisztántartásáról, 
karbantartásáról maga gondoskodik. 
   
A határozat felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással a Győri Közigazgatási és  
Munkaügyi Bíróságtól lehet kérni a határozat kézhezvételétől számított harminc napon belül. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2016.szeptember 30. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
Hollósi Gábor: az előző ülésen már tárgyaltuk a Lövői Horgász Egyesületnek a horgásztó  
kialakítására vonatkozó kérelmet,illetve a kivitelező cégtől kapott ajánlatot. 
A testületi tagok kérték, hogy a következő ülésre hívjuk meg az egyesület elnökét 
és a kivitelező cég képviselőit,akik megjelentek a mai ülésen.  
 
Schreiner Tamás: ismerteti a Lövői Horgász Egyesület utolsó közgyűléséről készült  
jegyzőkönyvet. Elmondja, hogy az egyesület támogatta a horgásztó kialakítását,és vállalja 
majd  annak szabályos működtetését is. Álláspontja szerint a kivitelezőtől kapott 13,2 M Ft + 
ÁFA ajánlat kedvező, pályázat esetén a szükséges önrész ennél lényegesen magasabb lenne. 
Tájékoztatja a megjelenteket arról, hogy az egyesület a horgásztó kialakításához szükséges 
engedélyekkel már rendelkezik. 
Kéri a tervekre, és az engedélyekre a támogatási szerződésben megállapított összeget majd 
utalják ki részükre. 
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Elmondja, hogy az egyesület ekkora összeget saját forrásból előteremteni nem tud, ezért a 
képviselő-testület döntése, támogatása szükséges egy ilyen beruházás elindításához.  
 
Hozzászólások: 
 
Pál Róbert: az általunk adott ajánlatból a horgásztó kivitelezését biztosítani tudjuk,de 
természetesen az időjárás függvénye az, mire tudunk elkészülni a munkákkal. 
 
Hollósi Gábor:  
 
A kivitelezés kb. mennyi időt vesz igénybe? Javasolja a képviselő-testület támogassa a 
horgásztó kialakítását,és ehhez szükséges fedezetet a 2016.évi költségvetésében  
átcsoportosítással biztosítsa. 
 
Pál Róbert reagál a felvetésre: 
 
Ez teljes egészében az időjárástól függ, kb.3-5 hónap a kivitelezési idő. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lövői 017/16 hrsz-ú területen 
létesítendő horgásztó kialakítására 13 200 000 Ft + ÁFA összegű vissza nem térítendő 
támogatást biztosít a Lövői Horgász Egyesület részére 
 
A képviselő-testület a 2016.évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást 
rendeli el: 
  
ZÁROLÁS: 056211 Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadási előirányzaton ( 13 200 000 Ft 
+ ÁFA ) összesen 16 764 000 Ft.  
 
KIADÁSI PÓTEL ŐIRÁNYZAT :999000-1 Szakfeladatra el nem számolt tételként, 
084031Civil szervezetek működési támogatása kormányzati funkción,0589031 Egyéb 
felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre –egyéb civil szervezetek 
megnevezésű kiadási előirányzaton 16 764 000 Ft biztosítása a Lövői Horgász Egyesület 
részére horgásztó kialakítására. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert erre vonatkozó Támogatási  
Megállapodás megkötésével. 
 
Határidő: 2016.október 15. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettel. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
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78/2016.(IX.19.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lövői 
017/16 hrsz-ú területen létesítendő horgásztó kialakítására 13 200 000 Ft + ÁFA összegű 
vissza nem térítendő támogatást biztosít a Lövői Horgász Egyesület részére 
 
A képviselő-testület a 2016.évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást 
rendeli el: 
  
ZÁROLÁS :056211 Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadási előirányzaton ( 13 200 000 Ft 
+ ÁFA ) összesen 16 764 000 Ft.  
 
KIADÁSI PÓTEL ŐIRÁNYZAT :999000-1 Szakfeladatra el nem számolt tételként,084031 
Civil szervezetek működési támogatása kormányzati funkción,0589031 Egyéb felhalmozási 
célú támogatások államháztartáson kívülre –egyéb civil szervezetek megnevezésű kiadási 
előirányzaton 16 764 000 Ft biztosítása a Lövői Horgász Egyesület részére horgásztó 
kialakítására. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert erre vonatkozó Támogatási  
Megállapodás megkötésével. 
 
Határidő: 2016.október 15. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
Tischlerné Németh Noémi: ismerteti az első világháború történelmi emlékeit őrző 
emlékművek rendbetételére,renoválására,helyreállítására a Közép-és Kelet-európai 
Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt pályázatot. 
A pályázat keretében maximum 2 000 000 Ft-os támogatás nyerhető el. 
A pályázati támogatás igénybevételével az óvoda épülete előtti emlékmű rendbetételére lenne 
lehetőségünk. A pályázatot a Szolgáltató és Kulturális Központban elkészítenénk,de ehhez a  
képviselő-testület jóváhagyása szükséges. 
 
Hozzászólás: 
 
Hollósi Gábor: javaslom a pályázatot a Fő utca 180.számú,461 hrsz-ú ingatlanunkon lévő  
emlékmű rendbetételére nyújtsuk be. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az első világháború 
történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása,helyreállítása témában a 
Közép-és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt 
KKETTKK-CP-02 jelű pályázatra támogatási kérelmet nyújt be. 
 
A projekt keretében a lövői 461 hrsz-ú ingatlanon lévő első világháborús emlékmű kerül 
helyreállításra. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával. 
 
Határidő: 2016.október 15. 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettel. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
79/2016.(IX.19.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy  
határoz,hogy az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, 
renoválása,helyreállítása témában a Közép-és Kelet-európai Történelem és Társadalom 
Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK-CP-02 jelű pályázatra támogatási kérelmet 
nyújt be. 
 
A projekt keretében a lövői 461 hrsz-ú ingatlanon lévő első világháborús emlékmű kerül 
helyreállításra. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával. 
 
Határidő: 2016.október 15. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
Sirhán Tamás: tájékoztatást ad arról, hogy a LED-es közvilágítási lámpák kiépítésére milyen 
lehetőségeket tud kínálni a cégük,és ezekkel milyen megtakarításokat lehet elérni. 
Tájékoztatja a megjelenteket arról,hogy a településen egy előzetes felmérést már 
elvégeztek,ennek alapján nem mindenhol kellene lecserélne a lámpákat. 
Elmondja,hogy önrész nélkül 13 éves futamidő alatt térülne meg egy ilyen projekt. 
A projekt költségét a kivitelező cég a széchenyi hitel igénybevételével biztosítaná, így ehhez 
saját forrást az önkormányzatnak nem kellene biztosítani. 
 
Gergácz Roland: bemutatja a LED-lámpát, elmondja annak előnyeit,illetve azt mely 
településeket szereltek már fel ilyen lámpákat,és hol tekinthetők ezek meg. 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Varga Tibor: az E.ON ezen projektekhez hogyan viszonyol ? A LED-es lámpákkal 
fenntartásai vannak,mivel több településen voltak vele gondok. 
 
Sirhán Tamás:  ezen projekthez tervezést követően rendszerengedély szükséges az E.ON-tól. 
Általában ehhez az engedélyt meg szokták adni. A leszerelt lámpák általában az E.ON-hoz 
kerülnek vissza.  
 
 
Galavics Jenő: utcánkban a Vasúti sor mellett van egy a GYSEV RT. tulajdonában lévő 1500 
m2-es terület ,melyen lehetne játszóteret illetve parkot kialakítani,mivel itt nagyon sok 
kisgyermek van. Javasolja,az önkormányzatnak a terület megvásárlását,illetve amennyiben ez 
nem lehetséges a bérbevételét. 
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Az önkormányzat az utóbbi években nagyon sokat fordított a közterületek rendbetételére, 
ennek ellenére még több helyen hiányoznak néhány utcában a fák,illetve a kiöregedett 
fák kivágását is el kellene végezni.  
 
A LED-es lámpák elhelyezésénél javasolja arra mindenképpen legyenek tekintettel,hogy 
az utcákban nem egyforma távolságra vannak az oszlopok. A Vasúti soron a villanyoszlopok 
elég távol vannak egymástól, ebből eredően a megvilágítás nem lenne azonos mindenhol.  
A jelenlegi rendszer több mint 10 éve épült már, ennek ellenére a közvilágítás jó,nem lenne 
szerencsés ha az új rendszer ennél rosszabb lenne. 
  
 
Hollósi Gábor reagál a felvetésekre: 
 
Úgy gondolom egyenlőre ne kötelezzük el magukat még ,nézzük körül milyen 
egyéb lehetőségeink vannak a közvilágításunk fejlesztésére. 
 
Wagner Kertészet képviselőjével a fásítás ügyében a kapcsolatot már felvettem, ígéretei 
ellenére még nem kezdte el a településünkön ezek felmérését,várhatóan erre szeptember 
26-án kerül sor. 
 
Hollósi Gábor: elmondja, hogy Joó Péter a telkesítéshez az érintett külterületi területet már 
felmérte, erre elkészítette a megosztási vázrajzot. Szeretné ha az érintett földtulajdonosokkal a  
terület megvásárlása ügyében az egyeztetést mielőbb meg tudná kezdeni. 
A földterületek megvásárlására a piaci árnak megfelelő összeget javasol, ez m2-ként  
maximum 900 Ft lehetne. 
 
Varga Tibor: javaslom alacsonyabb összeggel kezdeni az ajánlat megtételét. 
 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,hogy a Mohl Adolf utca 
mögötti területen kialakítandó telkek megvásárlása a piaci árnak megfelelően kerüljön 
sor ,az ajánlat négyzetméterenként maximum a 900 Ft-ig terjedhet. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra,hogy az érintett földtulajdonosokkal 
az egyeztetést kezdje meg. 
 
Határidő: 2016.november 30. 
 
Felelős: Hollói Gábor polgármester 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettel. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
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