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Községi Önkormányzat  
 
Lövő      
 
8-1/2017. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: 2017.július 21-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  
                       Spóner Tibor    
                       Takács Gábor József képviselők  
                       Lukács Antalné jegyző  
 
Meghívottak: Lágler Éva ügyvezető 
                       Vadászné Németh Piroska védőnő 
 
Hollósi Gábor: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai  
teljes létszámban megjelentek, így az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
Hollósi Gábor a napirendekre az alábbi határozati javaslatot teszi: 
  
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat fogadja el 
a mai ülésén: 
 
1.)Tájékoztató a Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft.2016.évi munkájáról 

 
2.)Tájékoztató az anya-és gyermekvédelmi feladatok 2016.évi ellátásáról   
    
3.)Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2016/2017. nevelési évének értékelése   
     
4.) A partnerségi egyeztetés szabályainak megállapítása 
 
5.)Egyéb feladatok  
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
A jelenlévők a javasolt napirendi pontokkal egyetértettek. 
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A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
49/2017.(VII.21.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az  
alábbi napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén: 
                                           
1.)Tájékoztató a Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft.2016.évi munkájáról 

 
2.)Tájékoztató az anya-és gyermekvédelmi feladatok 2016.évi ellátásáról   
    
3.)Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2016/2017. nevelési évének értékelése   
     
4.) A partnerségi egyeztetés szabályainak megállapítása 
 
5.)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 Noémét választja meg.  
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
50/2017.(VII.21.)határozat:  Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
                                              jegyzőkönyv hitelesítőnek Tischlerné Németh Noémit választja 
                                              meg.  
 
                                              Határidő: Azonnal  
           
                                              Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
     
 
Hollósi Gábor : beszámol az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről:2 fő részére a temetési 
költségekhez történő hozzájárulásként települési temetési támogatást,3 fő részére újszülöttek 
családjának támogatását,3 fő részére lakáscélú támogatást, 3 fő részére két alkalommal 
települési gyógyszertámogatást,2 fő részére két alkalommal rendkívüli települési támogatást 
állapítottam meg 2017.első félévében. 
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Beszámol a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
 
 
                                                ( írásos előterjesztés csatolva ) 
 
A képviselő-testület mindkét beszámolót elfogadta.      
 
1.)Tájékoztató a Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft.2016.évi munkájáról 
 
Lágler Éva: a tavalyi évben is rengeteg rendezvényünk volt,a ház teljes mértékben ki volt  
használva. A napelemek elhelyezésével a villanyszámlák jelentősen csökkent. 
A központ havi gázszámlája magas, gondolkozunk azon, ezt milyen módon lehetne 
csökkenteni. Kéri a képviselőket, a következő évben megrendezésre kerülő Falunaphoz 
a fellépők személyére tegyenek majd javaslatot feléjük.  
 
Kérdések:  
 
Hollósi Gábor: az idei évben már a Szolgáltató és Kulturális Központban volt a véradás,ennek 
milyen volt a visszhangja? 
 
Varga Tibor: az ifjúsági szálláshely mennyire kihasznált ? 
 
Lágler Éva reagál a feltett kérdésekre:  
 
A véradásnak pozitív volt a visszhangja, a következő időpontot is lefoglalták már,így az is 
nálunk kerül megtartásra. 
 
A bagolyvár kihasználtságára nem panaszkodhatunk. Két állandó lakónk van,ez kívül 
diákok,és turisták is szívesen igénybe veszik. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szolgáltató és Kulturális Központ 
Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti évéről szóló egyszerűsített beszámolót, annak kiegészítő 
mellékleteit, és a közhasznúsági jelentést az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével.      
  
Határidő: 2017.augusztus 4.  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi  
határozatot hozta: 
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51/2017.(VII.21.)határozat:  Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
                                              Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti 
                                              évéről szóló egyszerűsített beszámolót, annak kiegészítő 
                                              mellékleteit, és a közhasznúsági jelentést az előterjesztésben 
                                              foglaltak szerint elfogadja. 
 
                                              A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat 
                                              közlésével.      
  
                                              Határidő: 2017.augusztus 4. 
 
                                              Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
2.)Tájékoztató az anya-és gyermekvédelmi feladatok 2016.évi ellátásáról   
 
 
                                                 ( írásos előterjesztés csatolva ) 
 
Vadászné Németh Piroska szóbeli kiegészítése: az előző években mind a születések, mind a 
gondozás területén csökkenő tendenciát tapasztaltam, de jó hír,hogy 2017-től már a 
születendő gyermekek száma, és a családlátogatások száma is emelkedést mutat. 
 
Az idei évben jogszabályi változás miatt a védőnői ellátás nem utasítható vissza, kötelező 
együttműködni a védőnővel a szülőknek. A tavalyi évben gyermekvédelemmel kapcsolatos 
feladatom nem volt, egy problémás eset, család volt,ők is elköltöztek a településről. 
 
Örvendetes, hogy a méhnyak szűrést többen igénybe vették, és visszajáró gondozottaim is 
vannak. Ezen szolgáltatáshoz eddig nem kellett önkormányzati forrást igénybe venni. 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Hollósi Gábor: bölcsei gondozási igényt nem jeleztek-e feléd ? 
 
Megköszöni a védőnőnek tavalyi évben végzett lelkiismeretes munkáját. 
 
Vadászné Németh Piroska reagál a feltett kérdésre: 
 
Ilyen igénnyel nem jelentkezetek nálam. 
 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anya –és gyermekvédelmi feladatok 
2016. évi ellátásáról szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.  
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester          
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
52/2017.(VII. 21.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az  
                                              anya –és gyermekvédelmi feladatok 2016.évi ellátásáról 
                                              szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglaltak szerint 
                                              elfogadja.  
 
                                              Határidő: Azonnal  
 
                                               Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
                                              
 
 
3.)Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2016/2017. nevelési évének értékelése   
 
 
                                                            ( írásos előterjesztés csatolva ) 
 
 
Regényiné Demeter Mónika szóbeli kiegészítése: a következő nevelési évben várhatóan kb. 
62 gyermek lesz az intézményünkben, átlagosan 20-22 fős csoportokkal dolgozunk majd.  
 
Az óvónők közül 1 fő felmondott, helyette egy helyi fiatalt szeretnénk felvenni,de természetes 
az állást meghirdettük. 
 
Az intézményünkben lévő gyermekek 40 %-a bejáró, Völcsejről is egyre több gyermeket 
íratnak be. Simaságról érkezők közül 1-2 gyermek problémás, a szüleink nem mindig 
hajlandók együttműködni a pedagógusokkal. 
 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde  
2016/2017.nevelési évének értékeléséről szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak  
szerint elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal  
      
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
                                                                 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
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53/2017.(VII.21.)határozat:  Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői  
                                              Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2016/2017. nevelési évének  
                                              értékeléséről szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak  
                                              szerint elfogadja. 
 

          Határidő: Azonnal  
       
                     Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
 
4.) A partnerségi egyeztetés szabályainak megállapítása 
 
Lukácsné: minden önkormányzatnak törvény rendelkezési alapján települési arculati 
kézikönyvet, településképi rendeletet kell alkotni 2017.október 1-ig, melynek elkészítésével  
az Akcióterv Mérnöki Iroda Kft-t bíztuk meg. A Kft. az előkészítő munkákat már el is kezdte, 
erről a tájékoztatót már kiadtuk. Ezek elkészítéséhez 1 M Ft támogatást kap minden 
önkormányzatra, melyről az értesítést már megkaptuk. 
 
Első lépésként a képviselő-testületnek el kell fogadatni a partnerségi egyeztetési szabályairól 
szóló rendelet. Az elkészített rendelet-tervezetet írásban kiadtuk, kérem erről a véleményüket, 
javaslatukat.  
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és 
egyhangulag megalkotta a 10/2017.(VII.28.) önkormányzati rendeletét a település- 
fejlesztéssel és településrendezéssel, a településképi arculati kézikönyvvel és a 
településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól.                   
                                       
                                                               ( rendelet csatolva ) 
 
 
5.)Egyéb feladatok 
 
Lukácsné: a képviselő-testület 2016.december 16-i ülésén úgy döntött,hogy a bekötési  
vízmérőket a Soproni Vízmű Zrt-től átveszi. 
 
A bekövetkezett jogszabályi változások miatt ennek felülvizsgálatát kéri a szolgáltató a 
Soproni Vízmű Zrt. a levelükben leírtakat figyelembe véve. Ismereti a Zrt. gazdasági 
igazgatójától érkezett levelet a jelenlévőknek. A jogszabályi változás a bekötési vízmérők 4 
év helyett 8 éves hitelességi ideje kezelése szükségessé tette,hogy a társaságuk a vízmérőcsere 
folyamatát felülvizsgálja. 
 
A bekötési vízmérők elhasználódása esetén a tulajdonos feladata azok felújításáról, pótlásáról 
való gondoskodás. Ez önkormányzati tulajdon esetén a használati díjat terheli, míg társasági  
tulajdonnál a társasági forrásból történik. Társasági tulajdon esetén több forrás marad az 
önkormányzatoknál egyéb víziközmű beruházási feladatokra. 
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Az önkormányzat számára kedvezőbb ha a Soproni Vízmű Zrt. tulajdonában maradnak a 
bekötési vízmérők,hiszen ebben az esetben ezek költsége őket terheli. 
Javaslom ismételten döntsön a testület ez ügyben,és a korábbi döntését helyezze hatályon 
kívül.  
 
Hozzászólás: 
 
Hollósi Gábor: javaslom a bekötési mérőket ne vegyük át a Soproni Vízmű Zrt-től,és a 
korábbi döntését a képviselő-testület helyezze hatályon kívül. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat közigazgatási 
területén rendszer független víziközmű elemnek minősülő, bekötési vízmérőket nem  
kívánja visszavenni a Soproni Vízmű Zrt.-től. 
 
A képviselő-testület egyidejűleg a 105/2016.(XII.16.) határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2017.augusztus 1. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
54/2017.(VII.21.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat közigazgatási területén rendszer független víziközmű elemnek minősülő, 
bekötési vízmérőket nem kívánja visszavenni a Soproni Vízmű Zrt.-től. 
 
A képviselő-testület egyidejűleg a 105/2016.(XII.16.) határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2017.augusztus 1. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
 
Lukácsné: törvényi változás miatt a képviselő-testület a polgármester úr tiszteletdíját 
2017.február 6-án megállapította. A megállapított díj,még így is 100 000 F-tal kevesebb 
lett mint az előző ciklusban volt,ezért a testület ennek összegét a 2017.évi költségvetésben 
betervezte. Javaslom a polgármester úr részére állapítson meg jutalmat a képviselő-testület. 
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Lukácsné: az Mötv. 49. § (1) alapján: 
 
A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját 
az ügy személyesen érinti. Az önkormányzati képviselő köteles bejelenteni a személyes 
érintettséget. A kizárásról az érintett önkormányzati képviselő kezdeményezésére vagy 
bármely önkormányzati képviselő javaslatára az képviselő-testület dönt. 
 
Hollósi Gábor bejelenti képviselő-testületnek a személyes érintettségét. 
 
Varga Tibor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hollósi Gábor polgármestert a 
döntéshozatalból nem zárja ki. 
 
Határidő: Azonnal 
 
Felelős: Varga Tibor alpolgármester   
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal,1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi  
határozatot hozta. 
 
55/2017.(VII.21.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hollósi 
                                             Gábor polgármestert a döntéshozatalból nem zárja ki. 
 
                                              Határidő: Azonnal 
 
                                              Felelős: Varga Tibor alpolgármester   
 
Varga Tibor: javaslom a képviselő-testületnek, hogy a polgármester úr részére 600 000 Ft  
jutalmat állapítson meg. 
 
Varga Tibor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Hollósi Gábor polgármester részére  
600 000 Ft jutalmat állapít meg. 

                      
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2017.augusztus 1. 
 
Felelős: Varga Tibor alpolgármester  
              Lukács Antalné jegyző 
                                      
A képviselők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi  
határozatot hozta: 
                                                                   



11 
 

 
56/2017.(VII.21.)határozat: Lövő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Hollósi Gábor  
                                             polgármester részére 600 000 Ft jutalmat állapít meg. 

                      
                                             A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat közlésével. 
  
                                             Határidő: 2017.augusztus 1. 
 
                                             Felelős: Varga Tibor alpolgármester  
                                                           Lukács Antalné jegyző 
 
Hollósi Gábor: Lövő-Völcsej-Nagylózs-Simaság Közoktatási Intézményfenntartó Társulás  
képviseletében önkormányzatunk 2011.évben a Lövői Általános Iskola részére interaktív 
táblák és számítástechnikai eszközökre pályázati támogatást nyert (TIOP-1.1.1-07/1-2008-
1023 azonosító számon.) A projekt vonatkozásában az ESZA Jogi, Ellenőrzési és 
Szabálytalanság-kezelési Igazgatósága szabálytalansági eljárást folytatott le. 
A szabálytalanság bejelentésének időpontja 2012.június 18-a volt,ezt követően 
2012.szeptember 03-án kaptuk meg a jegyzőkönyvet. A szabálytalansági döntés ellen 
jogorvoslati kérelmet terjesztettük 2012.szeptember 20-án. Öt éven keresztül semmilyen 
választ nem kaptuk a benyújtott kérelmünkre. 
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes  
Államtitkárság Beruházás-Végrehajtási Főosztálya 2016.november 17-én a  
szabálytalansággal  érintett összegre és annak kamataira visszafizetési követelésre vonatkozó 
levelet küldött. Melyre ismételten kifogást nyújtottuk be 2016.december 07-én, ezt 
elutasították, és elrendelték a NAV útján 1 080 391 Ft visszafizetését. 
A pályázatot egy soproni pályázatíró cég készítette egy közbeszerzési céggel közösen,velük 
egyeztetni kívánok az ügyben. 
Javaslom a 2017.évi költségvetési tartalékból biztosítsa a képviselő-testület az összeg  
átutalását.  
 
Hozzászólás: 
 
Varga Tibor: álláspontom szerint a pályázatban elkövetett hibákért a pályázatíró cégnek 
kell felelősséget vállalni,és a visszafizetett összeget megtéríteni. 
 
 Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TIOP-1.1.1-07/1-2008-1023 azonosító 
számú projekt kapcsán a szabálytalansági eljárás során feltárt 1 080 391 Ft visszafizetését 
rendeli el a NAV útján az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért 
Felelős Helyettes Államtitkárság Beruházás Végrehajtási Főosztály részére. 
 
A képviselő-testület a 2017.évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást  
rendeli el: 
 
 ZÁROLÁS: költségvetési tartalék terhére 1 080 391 Ft. 
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Határozati javaslat folytatása: 
 
KIADÁSI PÓTELŐIRÁNYZAT: 999000-1 Szakfeladatra el nem számolt tételként K 502 
Elvonások és befizetések előirányzaton,066020 Város-és községgazdálkodási szolgáltatás 
kormányzati funkcióra 1 080 391 Ft biztosítása a támogatás visszafizetése céljából. 
 
Határidő: 2017.július 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
57/2017.(VII.21.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TIOP-
1.1.1-07/1-2008-1023 azonosító számú projekt kapcsán a szabálytalansági eljárás során feltárt 
1 080 391 Ft visszafizetését rendeli el a NAV útján az Emberi Erőforrások  Minisztériuma EU 
Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Beruházás Végrehajtási 
Főosztály részére. 
 
A képviselő-testület a 2017.évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást  
rendeli el: 
 
ZÁROLÁS:  költségvetési tartalék terhére 1 080 391 Ft. 
 
KIADÁSI PÓTEL ŐIRÁNYZAT : 999000-1 Szakfeladatra el nem számolt tételként K 502 
Elvonások és befizetések előirányzaton,066020 Város-és községgazdálkodási szolgáltatás 
kormányzati funkcióra 1 080 391 Ft biztosítása a támogatás visszafizetése céljából. 
 
Határidő: 2017.július 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
Hollósi Gábor: Ismerteti Spes53 Bt.-től érkezett eszköztámogatási kérelmet mely az  
alábbiakat tartalmazza. Az idei ősztől a háziorvosi rendelőben két háziorvos fog rendelni, 
ennek során jelentősen le fog rövidülni a várakozási idő, főleg influenza időszakban. 
Új informatikai eszközökre, ezek telepítésére lesz szükség, mely hosszadalmas és költséges. 
A két informatikai rendszer kigazdálkodására nincs lehetősége a Bt.-nek. Az alábbi 
eszközökre lenne szükség: egy laptopra (mely 248 00 Ft + ÁFA), receptek nyomtatására 
alkalmas nyomtatóra (140 000 Ft ) a Magyar Orvosi Kamara által megjelölt informatikai 
rendszer,melynek telepítési költsége 150 000 Ft + ÁFA,és a telepítéshez Budapestről szállnak 
ki informatikusok ez közel 80 000 Ft. Ennek a rendszernek a havi fenntartási költsége 15 000 
Ft, ezt a Bt. rendezi. Továbbá a rendelő ajtajának szivacsozása szükséges, ez a kapott kárpitos 
ajánlata alapján kb.90 000 Ft.  
Javaslom ne a teljes összeget vállaljuk át, annak csak egy részét. Javaslom eszközvásárlásra 
315 000 Ft támogatás megállapítását a Bt.-nek, ezen kívül az ajtó szigetelésének költségét  
biztosítsa az önkormányzat. 
 
A jelenlévők a javaslattal egyet értettek. 
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete eszközvásárlásra 315 000 Ft támogatást 
állapít meg a Spes53 Bt. részére. 
 
A képviselő-testület a 2017.évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást  
rendeli el: 
 
ZÁROLÁS:  költségvetési tartalék terhére 315 000 Ft. 
 
KIADÁSI PÓTEL ŐIRÁNYZAT:  999000-1 Szakfeladatra el nem számolt tételként K 89  
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb vállalkozásoknak  
előirányzaton,066020 Város-és községgazdálkodási szolgáltatás kormányzati funkcióra 
eszközvásárlásra 315 000 Ft biztosítása a Spes53 Bt. részére. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Megállapodás megkötésére. 
 
Határidő: 2017.október 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi  
határozatot hozta: 
 
58/2017.(VII.21.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
eszközvásárlásra 315 000 Ft támogatást állapít meg a Spes53 Bt. részére. 
 
A képviselő-testület a 2017.évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást  
rendeli el: 
 
ZÁROLÁS:  költségvetési tartalék terhére 315 000 Ft. 
 
KIADÁSI PÓTEL ŐIRÁNYZAT:  999000-1 Szakfeladatra el nem számolt tételként K 89  
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb vállalkozásoknak  
előirányzaton,066020 Város-és községgazdálkodási szolgáltatás kormányzati funkcióra 
eszközvásárlásra 315 000 Ft biztosítása a Spes53 Bt. részére. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Megállapodás megkötésére. 
 
Határidő: 2017.október 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
Hollósi Gábor: A Kert utca ingatlanok megosztását a Földhivatal jóváhagyta,így az jogerőre  
emelkedett. Az érintett ingatlantulajdonosok között el kell készíttetnünk ügyvéd által  
a telekalakítási megállapodást,és az adásvételi szerződést. A telekalakításhoz szükséges 
önkormányzati területrészek eladására 1000 Ft /m2-es árat javaslok.  
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi. 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Hollósi Gábor 
polgármestert, hogy a TEODOLIT MÉRNÖKI Iroda Kft. által készített  TE277/2016. 
munkaszámú változási vázrajz szerint kialakuló telekalakítási megállapodást aláírja, és ennek 
keretében Farkas Tibor és Farkas Julijana, valamint Kovács Gábor tulajdonaként kialakuló 
helyrajzi számokhoz szükséges ingatlanrészeket 1000 Ft/m2 egységáron az önkormányzat 
képviseletében értékesítse. 
 
 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert telekalakítási megállapodás és az adás-
vételi szerződés aláírására. 
 
 Határidő: 2017.augusztus 31. 
 
 Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi  
határozatot hozta: 
 
59/2017.(VII.21.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
                                              felhatalmazza Hollósi Gábor polgármestert, hogy a  
                                              TEODOLIT MÉRNÖKI Iroda Kft. által készített  
                                              TE-277/2016.munkaszámú változási vázrajz szerint   
                                              kialakuló telekalakítási megállapodást aláírja,és ennek 
                                              keretében Farkas Tibor és Farkas Julijana,valamint 
                                              Kovács Gábor tulajdonaként kialakuló helyrajzi  
                                              számokhoz szükséges ingatlanrészeket 1000 Ft/m2 
                                              egységáron  az önkormányzat képviseletében értékesítse. 
 
                                             A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert  
                                             telekalakítási megállapodás  és az adás-vételi szerződés aláírására. 
 
                                             Határidő: 2017.augusztus 31. 
 
                                             Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
 
Hollósi Gábor:tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy a röjtöki út felújítását egészen a Stop 
tábláig a Magyar Közút elvégzi,ez ügyben Győrben egyeztető tárgyaláson vett részt. 
 
-Az idei költségvetésünkben terveztük nagyobb összeget mezőgazdasági utak felújítására, 
kérem a javaslatukat  arra ,hogy a hegyi úton milyen hosszan végeztessük el a munkákat. 
 
-Tájékoztatja a jelenlévőket a lomtalanítás idejéről, mely 2017.augusztus 25-26-án 
lesz az iskolaudvaron,erről a lakosságot időben értesíteni fogjuk.   
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-Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Polgárőrség által kért táblák elkészültek,az  
egyesület vezetőjének ezek átadására kerülnek.   
 
-Tájékoztatja a jelenlévőket a buszvárókra beérkezett ajánlatokról. 
 
 
Hozzászólások: 
 
Spóner Tibor: javaslom az útfelújításra legalább három ajánlatot kérjen a polgármester úr 
vállalkozóktól, és ezek közül kerüljön a legkedvezőbb elfogadásra. 
 
Varga Tibor: javasolom iskolaépület és a régi napközi mögött földterületeket az  
önkormányzat vásárolja meg,ez ügyben a polgármester úr ismételten egyeztessen az érintett  
ingatlan tulajdonosokkal. Sportcsarnok megépítéséről úgy gondolom nem végleg mondtuk le, 
amennyiben lesz pályázati lehetőségünk legalább már az ehhez szükséges telek rendelkezésre 
áll.   
 
Varga Tibor: ismerteti Borbándi Zoltán rendőr zászlós kérelmét a jelenlévőknek. Nevezett 
személy 2011-óta a Lövői Rendőrőrsön,majd annak megszűnését követően a Sopronkövesdi 
Körzeti Megbízotti Irodáján kutyás körzeti megbízottként dolgozik. Jelenleg válófélben van, 
és 2017.év vége és 2018 év elejére albérletet keres a településen. Az orvosi rendelő feletti 
lakások elkészülte után bérbe szeretné venni egyiket. Amennyiben itt lakna a településen 
a Polgárőrségnek segíteni a szolgálatoknál,és a lakosság biztonságérzetét is fokozná ha 
kutyás rendőr járná a település utcáit. 
 
Hozzászólások: 
 
Hollósi Gábor: a lakások kialakítására a terveket már elkészítettük, pályázati lehetőséget 
várunk. Elsősorban a fecskeházak kialakítására várható pályázat 2017.október és november 
hónapban.  
 
Balics Kamill: javaslom az orvosi rendelő feletti lakások mielőbbi kialakítását, legalább az 
egyiket lehetne saját forrásból. 
    
 
Holllósi Gábor: a lakások kialakítására kérni fogok árajánlatot és ezt követően lehet  
eldönteni,hogy milyen módon történjen meg a kivitelezésük. Természetesen a lakást utána ki 
tudjuk adni a kérelmezőnek.  
 
 
Bejelentés: 
 
Tischlerné Németh Noémi: ismerteti a 2017.09.17-én megrendezésre kerülő Hazaváró  
rendezvény tervezett programjait,a lebonyolításának tervezett elképzeléseit. 
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