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Községi Önkormányzat
Lövő
12-1/2016.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2016.december 16-án a Szolgáltató és Kulturális Központban megtartott
közmeghallgatásról.
Jelen vannak: Hollósi Gábor polgármester
Varga Tibor alpolgármester
Regényiné Demeter Mónika
Tischlerné Németh Noémi
Takács Gábor József képviselők
Lukács Antalné jegyző
29 fő választópolgár

Hollósi Gábor: köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület 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.)Tájékoztató az önkormányzat 2016.évi munkájáról és következő évi terveiről
2.)Beszámoló a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2016.évi működéséről
3.) A képviselő-testület 2017.évi munkatervének elfogadása
4.)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:
101/2016.(XII.16.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.)Tájékoztató az önkormányzat 2016.évi munkájáról és
következő évi terveiről
2.)Beszámoló a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2016.évi
működéséről
3.) A képviselő-testület 2017.évi munkatervének elfogadása
4.)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
jegyzőkönyvét Regényiné Demeter Mónika hitelesítse.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Regényiné
Demeter Mónikát választja meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
102/2016.(XII.16.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
jegyzőkönyv hitelesítőnek Regényiné Demeter Mónikát
választja meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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1.)Tájékoztató az önkormányzat 2016.évi munkájáról és következő évi terveiről
( írásos előterjesztés csatolva )

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

2.)Beszámoló a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2016.évi működéséről
( írásos előterjesztés csatolva )

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lövői Közös Önkormányzati Hivatal
2016. 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:
103/2016.(XII.16.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2016.évi működéséről
szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Lukács Antalné jegyző

3.)A képviselő-testület 2017.évi munkatervének elfogadása
Hollósi Gábor : ismerteti a képviselő-testület a 2017.évi munkatervét. Elmondja, hogy
a terv a kötelező napirendi pontokat tartalmazza,természetesen a felmerülő egyéb ügyeket a
képviselő-testület megtárgyalja.
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi munkatervét az
előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
104/2016.(XII.16.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2017. évi munkatervét az előterjesztésben foglalt tartalommal
elfogadja.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

3.) Egyéb feladatok
Lukácsné: ismerteti a Soproni Vízmű Zrt. -től érkezett megkeresést a jelenlévőknek.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 64.§ (2)
bekezdésében 2014. decemberében- a bekötési vízmérőkhöz kapcsolódó mérőcsere és
hitelesítési költségek teherviselésében - történt változás miatt 2015 év elején az
önkormányzat közigazgatási területén lévő bekötési vízmérők térítés nélküli átadásátvételére került sor Soproni Vízmű Zrt. felé.
A Rendelet 2015.decemberében történt módosítása már lehetővé teszi, hogy a bekötési
vízmérőkkel kapcsolatos mérőcsere és hitelesítési költségeket a víziközmű-szolgáltató a vele
kötött üzemeltetési szerződésben – a mérők tulajdoni viszonyától függetlenül - átvállalhassa.
Az ennek megfelelő 2016. július 1-től hatályos Bérleti-üzemeltetési szerződésüket (5.2.6.
pont) a Magyar Energetikai- és Közmű-szabályozási Hivatal 2016. októberében jóváhagyta,
így lehetőség nyílik a bekötési vízmérők önkormányzati tulajdonba történő átadására
(visszaadására).
A korábbi térítés nélküli átadásra tekintettel a bekötési vízmérők önkormányzati tulajdonba
történő átadására (visszavételére) is térítés nélkül kerülne sor. A térítés nélküli átadás az
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 11.§ (1) bekezdése alapján
adóköteles, azonban az emiatt felszámított ÁFÁ-t a víziközmű-vagyon használatba-adására
tekintettel az ÁFA alany önkormányzatok levonhatják. A nem ÁFA alany önkormányzatok
esetén a 2015. évi átadás-átvétel ÁFA felszámítása nélkül történt.
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Így csak azon vízmérők átadása keletkeztet ÁFA fizetési kötelezettséget, amelyek
beszerzését (elhasználódás miatti pótlását) már a Soproni Vízmű végezte. A Soproni Vízmű
ezen vízmérők átadás-átvételéhez kapcsolódóan fizetendő ÁFA összegét elengedett
követelésként magára vállalja.
Kérik, hogy a fentiek alapján képviselő-testület hozzon döntést arról, hogy a közigazgatási
területén lévő, jelenleg a részvénytársaság tulajdonában lévő bekötési vízmérőket
önkormányzati tulajdonba át kívánja e venni.
Hozzászólás:
Hollósi Gábor: javasolja a bekötési vízmérők térítésmentes átvételét.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat közigazgatási
területén rendszer független víziközmű elemnek minősülő,bekötési vízmérőket jelen
határozat szoros mellékletét képező szerződésen foglaltaknak megfelelően 2017.január 1-jei
fordulónappal a Soproni Vízmű Zrt.-től térítésmentesen átveszi.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a térítésmentes átadás-átvételről
szóló szerződést aláírja.
Határidő: 2017.február 20.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
105/2016.(XII.16.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat közigazgatási területén rendszer független víziközmű elemnek minősülő,
bekötési vízmérőket jelen határozat szoros mellékletét képező szerződésen foglaltaknak
megfelelően 2017.január 1-jei fordulónappal a Soproni Vízmű Zrt.-től térítésmentesen
átveszi.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a térítésmentes átadás-átvételről
szóló szerződést aláírja.
Határidő: 2017.február 20.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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Lukácsné: az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2016.(III.16.) önkormányzati
rendeletet egy esetben már módosítottuk a 8/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelettel.
A módosítás főösszege : 523.733.253,-Ft volt.
A költségvetési rendelet ismételt módosítására a kapott támogatások, pótigények és kiadások
közötti átcsoportosítás miatt van szükség.
A módosítások után a 2016. évi költségvetési rendelet
Bevételi főösszege
548.518.528,- Ft
Kiadási főösszege
548.518.528,- Ft, melyből
Működési kiadás :
263.267.709,- Ft
Felhalmozási kiadás:
285.250.819,- Ft-ra módosulnak.
Az előző rendelet módosítás óta kapott pótelőirányzatok összege 23.950.188.- Ft, melyből az
adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatása 19.999.960,- Ft, amit
felhalmozási célra szabad felhasználni.
3.950.228,- Ft pótelőirányzat pedig fedezetül szolgál az önkormányzat és intézményeik
bérkompenzációjához, a szociális ágazati pótlékhoz, a kiegészítő ágazati pótlékhoz, és a plusz
feladatok ellátáshoz igényelt (házi segítségnyújtás) anyagi eszközökhöz.
A pótelőirányzat jelentős része a Társuláson keresztül a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat kiadásaihoz járult hozzá.
A KÖH tekintetében külön forrást biztosítottak a népszavazással kapcsolatos költségek
fedezetére.
A kiadások közötti átcsoportosítás a testületi döntések alapján megtörtént (pl.:Lövői Horgász
Egyesület).
Ismerteti az önkormányzat 2016.évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetet a jelenlévőknek.
Ismerteti az előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható következményeiről.

( Előzetes hatásvizsgálati lap csatolva )
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és
egyhangulag megalkotta a 10/2016.(XII.28.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat
2016.évi költségvetéséről szóló 1/2016.(III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról.

( rendelet csatolva )
Hollósi Gábor: A Lövői Sportegyesület Asztali Tenisz szakosztálya megnyerte a soproni
városi bajnokságot. A szakosztály további eredményes működéséhez azonban szükségük
lenne egy új pingpongasztalra.
Javaslom a képviselő-testület ennek érdekében a 2016.évi költségvetés átcsoportosításával
biztosítson a sportegyesületnek 200 000 Ft támogatást.
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Sportegyesület részére
pingpongasztal megvásárlására 200 000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít.
A képviselő-testület a 2016.évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást
rendeli el:
ZÁROLÁS: A költségvetési tartalék terhére 200 000 Ft.
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT: 999000-1 Szakfeladatra el nem számolt tételként, 0589031
Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre egyéb civil szervezetek
megnevezésű kiadási előirányzaton, 084031 Civil szervezetek működési támogatása
kormányzati funkcióra 200 000 Ft biztosítása a Lövői Sportegyesület Asztalitenisz
szakosztálya részére.
A képviselő-testület megbízza a polgármester erre vonatkozó támogatási megállapodás
megkötésével.
Határidő: 2016.december 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antalné jegyző
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
106/2016.(XII.16. )határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői
Sportegyesület részére pingpongasztal megvásárlására 200 000 Ft vissza nem térítendő
támogatást biztosít.
A képviselő-testület a 2016.évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást
rendeli el:
ZÁROLÁS: A költségvetési tartalék terhére 200 000 Ft.
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT: 999000-1 Szakfeladatra el nem számolt tételként, 0589031
Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre egyéb civil szervezetek
megnevezésű kiadási előirányzaton, 084031 Civil szervezetek működési támogatása
kormányzati funkcióra 200 000 Ft biztosítása a Lövői Sportegyesület Asztalitenisz
szakosztálya részére.
A képviselő-testület megbízza a polgármester erre vonatkozó támogatási megállapodás
megkötésével.
Határidő: 2016.december 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antalné jegyző
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Hollósi Gábor: ismerteti az NHKV tájékoztatását az alábbiak szerint: A 2016. április 1.
napjától hatályba lépett rendelkezések alapján az állami hulladékgazdálkodási közfeladat
keretében az állam a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 32/A§ (1) bekezdés
c) pontja értelmében ellátja az önkormányzatok közötti és a regionális koordinációt. Az állami
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására az állam létrehozta az NHKV Zrt-t. Mind a
hivatkozott jogszabályi rendelkezésekből és azzal összefüggően a közszolgáltatás optimális
területi lehatárolására vonatkozó országos célokkal összhangban egyértelművé vált, hogy az
ellátásért felelősök szerepvállalása az országos hulladékgazdálkodási célok megvalósítása
érdekében elengedhetetlen.
Az országos célokhoz illeszkedően, a közszolgáltatás optimális területi lehatárolásának
megteremtése keretében a térségben cél a Nyugat-Dunántúl Régióhoz tartozó ellátásért felelős
önkormányzatok közszolgáltatásának egységesítése. Az egységes, fenntartható, gazdaságos
közszolgáltatás a jelenlegi jogszabályi környezetben leghatékonyabban akként tud
megvalósulni, ha a régióban egy közszolgáltató lát el valamennyi közszolgáltatási feladatot.
Az egységes közszolgáltatás megteremtésén keresztül elérhető célok:
- A hazai és uniós hulladékgazdálkodás stratégiai célkitűzések, a törvényben megállapított
célok, alapvető hulladékgazdálkodási elvek érvényre juttatása, az országos célokkal
összhangban álló nullszaldós, magas színvonalú ellátás biztosításának megteremtése.
- Az ellátott terület alapján a szolgáltató számára a lakossági tényező kedvező alakulására
tekintettel lényegesen magasabb szolgáltatási díj kerülhet kifizetésre, amely a szolgáltatás
fenntarthatóságát, magasabb színvonalú ellátását eredményezi.
- Mindezek által pedig az egységes, magas színvonalú szolgáltatás biztosítására, továbbá a
szolgáltatás színvonalának további emelésére, a rezsicsökkentés vívmányainak megőrzése
mellett kerülhet sor. Ezen felül a közszolgáltatáson belül regionálisan is tapasztalható
eltérések kiegyenlítésére is elérhetővé válik, a szolgáltatás színvonala jelentős eltérésektől
mentesíthető, egységes magas szintű műszaki tartalom válhat biztosítottá. Továbbá a
közszolgáltatás finanszírozási rendszerének fenntartható pályára állítása is megtörténik, mivel
az egységes közszolgáltatásra tekintettel átlátható egycsatornás adatszolgáltatás válik
lehetségessé, továbbá az állami hulladékgazdálkodási közfeladat és a regionális feladatok
megvalósításához szükséges együttműködése is magasabb szintre emelhető.
- Emellett pedig az egységes szolgáltatásra tekintettel a fejlesztések is racionalizálódnak, a
jelenlegi és a megvalósuló fejlesztések is képesek lesznek kiszolgálni a kapacitások optimális
kihasználtsági fokához fűződő országos érdekeket, a fenntarthatósághoz fűződő kiemelkedő
közérdeket és hosszú távú hazai és uniós környezetvédelmi célok megvalósításához fűződő
érdekeket.
Az integráció elmaradása, továbbá az annak megvalósításával kapcsolatos késlekedés a fenti
célok megvalósításának gátját képezi, a jelenlegi szolgáltatók ellehetetlenüléséhez vezethet,
ezáltal az ellátásért felelős számára a közfeladat ellátásnak biztosítása is veszélybe kerülhet.
Az uniós vállalások országos szintű teljesítése is veszélybe kerülhet ezáltal, továbbá a
lakosság érdekei is sérülhetnek.
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Az önkormányzatok részéről szükséges lépések:
- Tekintettel arra, hogy a Nyugat-Dunántúl Régió egységes közszolgáltatása az STKH Sopron
és Térsége Nonprofit Kft-vel történő régió szintű együttműködés megvalósításán keresztül
valósulhat meg leghatékonyabban, ezért valamennyi önkormányzat számára szükséges az
ehhez szükséges szerződéses feltételeket megteremteni.
- Azon önkormányzatok, amelyeknek 2016. december 31. napján a jelenleg élő
közszolgáltatási szerződése lejár, illetve a közszolgáltatási feladatok ellátására a jelenlegi
szolgáltató 2016. december 31. napját követően nem jogosult, a szerződést az STKH Sopron
és Térsége Nonprofit Kft-vel szükséges haladéktalanul megkötnie.
- Azon önkormányzatok számára, amelyek jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződése
2016. december 31. napját követően jár le, a szerződés közös megegyezés útján történő
megszüntetését javasoljuk előnyben részesíteni. Amint arra korábban utaltunk, kiemelendő,
hogy a közszolgáltatási feladatok ellátásához az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft.
alvállalkozót vehet igénybe és a közszolgáltatás folyamatos ellátásának biztosítása, az
integráció gördülékeny megvalósítása érdekében alvállalkozóként az adott településen
jelenleg a feladatokat ellátó közszolgáltatót bevonhatja. Amennyiben az érintett szolgáltató
tekintetében közös megegyezésre nem nyílik lehetőség, úgy célszerűnek tartjuk felhívni
figyelmét arra, hogy az NHKV Zrt által kiadott megfelelőségi vélemények felülvizsgálata az
NHKV Zrt. számára kötelező, és a jogszabályban meghatározott esetekben a megfelelőségi
vélemény visszavonásának szükségessége is felmerülhet. Az október 1. napjáig kiadott
megfelelőségi vélemények felülvizsgálatára a vélemény kiadásától számított 6. hónap végéig
sor kell, hogy kerüljön.
Tekintettel a hatályos közbeszerzési szabályok betartásához fűződő érdekekre a fentiek
szerinti közszolgáltatási szerződés átmeneti időre szól. Megkötésére a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9 § (1) bekezdés j) pontjában foglaltak alapján kivételi
körben kerül sor tekintettel arra, hogy a szerződés közszolgáltatás nyújtása érdekében kerül
megkötésre a Kbt. szerint ajánlatkérőnek minősülő szervezetek között. Az átmeneti szerződés
hatálya alatt az érintett önkormányzatok megteremtik a közszolgáltatási szerződés in house
feltételek között történő megkötésének feltételeit az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft.vel, vagy a vonatkozó szabályok szerint a közszolgáltató kiválasztására kerül sor. Az átmeneti
szerződés e feltételek megteremtéséig, de legfeljebb 2017. december 31. napjáig terjedő
hatállyal kerül megkötésre.
A legfontosabb tehát, hogy a lakosság számára az új rendszer többlet terhet nem jelent,
a szolgáltatás minősége változatlan marad. Cél, hogy az egységes szolgáltatás magasabb
színvonalon, ám az Önkormányzatok és a Lakosság számára többlet teher nélkül
valósuljon meg.
Ismerteti az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaságtól érkezett közszolgáltatási szerződés tervezetét.
Elmondja, hogy a közszolgáltatási szerződés átmeneti időszakra, 2017. december 31. napjáig
szól. Ezen átmeneti időszakban a közszolgáltatás jelenlegi színvonalának egységesítése a
feladatuk, a közszolgáltatási díjak változatlansága mellett. Társaságuk a közszolgáltatásba
alvállalkozóként bevonhatja a településen jelenleg feladatokat ellátó közszolgáltatót is.
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A képviselők támogatták nevezett közszolgáltatóval a szerződés megkötését.

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslat teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2017. január 1-jétől,
2017. december 31-ig az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9400.Sopron,Harkai domb
0466/31.) közszolgáltatóval látja el Lövő község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.
A képviselő-testület elfogadja az előterjesztésben foglalt tartalommal a közszolgáltatási
szerződést, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Határidő: 2016.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:
107/2016.(XII.13.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy 2017. január 1-jétől, 2017. december 31-ig az STKH Sopron és Térsége
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 9400.Sopron, Harkai domb 0466/31.) közszolgáltatóval látja el Lövő község
közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.
A képviselő-testület elfogadja az előterjesztésben foglalt tartalommal a közszolgáltatási
szerződést, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Határidő: 2016.december 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

Lukácsné: ismerteti a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
14/2016.számon érkezett törvényességi felhívását a jelenlévőknek.

GYB-04/339-

A kormányhivatal felülvizsgálta Lövő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási kötelezettség ellátásával kapcsolatos tevékenységét,
melynek során megállapításra került,hogy a képviselő-testület a törvényen alapuló feladatellátási kötelezettségét elmulasztotta,ezért törvényességi felhívással élt.
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A jogszabálysértés megszüntetésének határidejét a kormányhivatal 2016.november 24-vel
állapította meg,mely eredménytelenül lejárt,ezért ismételt felhívást adtak ki. Ez ügyben a
hivatal már az hatodik felhívást adta ki.
A képviselő-testület 2016.január 1-jétől nem rendelkezik érvényes közszolgáltatási
szerződéssel a hulladékgazdálkodási kötelezettség ellátására.
Másodszori kijelölés alapján ezt a tevékenységet jelenlég még a Rekultív Magyarország
Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. látja el 2016.december 31-ig.
A következő évben a közszolgáltatást már az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság látja el az elfogadott
szerződés tervezet alapján.
Hollósi Gábor: tájékoztatja a jelenlévőket a külterületi utak karbantartására vonatkozó
pályázati lehetőségről. Elmondja, hogy a Lövő-Nemeskér,és Lövő-Sopronkövesd közötti
külterületi utakra a tervezői, geodéziai és kivitelezési költségekre kért ajánlatokat.
A kivitelező cégektől beérkezett ajánlatok összege MVH kódok alapján olyan magas lett,
hogy az egyik út esetében 140-180 M Ft-ot eléri. Ilyen magas bekerülése költség esetén
nem érdemes pályázati forrást igénybe venni,hiszen saját forrásból jóval alacsonyabb
összegért rendbe lehet tenni ezeket az útszakaszokat. A következő évben a fontossági
sorrendet figyelembe véve,igyekszünk forrást biztosítani ezekre.
-Elmondja, hogy a telkesítés elindítása ügyében már csak egyik meghatalmazásra kell várni,és
ezt követően sor kerülhet az előszerződések aláírására.
Kéri, a jegyzőt, hogy a lakástámogatási rendelet módosítását mielőbb készítse elő.

Varga Tibor: átadja 2 db szobor restaurálására a Faragó és Faragó Kőrestaurátor és Építőipari
Kft.-től érkezett árajánlatokat a polgármesternek.

Hollósi Gábor: ismerteti a beérkezett ajánlatokat a jelenlévőknek. Elmondja, hogy a
költségvetés elfogadása előtt dönteni kell majd arról, hogy melyik szobor kerül felújításra.
-Elmondja, hogy a Kert utcai ingatlan tulajdonosok megkeresték a hiányzó közmű
kiépítésével kapcsolatosan. Javasolja, hogy a gerincvezeték kiépítést az önkormányzat majd
támogassa ,ezt telkesítéssel egyidejűleg lehetne elvégezni.

Kérdés:
Tischlerné Németh Noémi: megkérdezi a fecskeházak kialakítására nem lesz e- pályázati
lehetőség ?
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