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Községi Önkormányzat

Lövő
11-1/2018.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2018.november 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
Takács Gábor József képviselők
Lukács Antalné jegyző
3 fő válaszpolgár
Meghívottak: Kovács József c.r. alezredes Soproni Rendőrkapitányság
Bausz Sándor Bausz Kiadó és Grafikai Stúdió Kft.ügyvezetője
Tóth József Lövői Tenisz Klub elnöke
Lágler Éva ügyvezető
Hollósi Gábor: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai
közül 6 fő megjelent,igazoltan távolmaradt 1 fő, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Hollósi Gábor a napirendekre az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat fogadja el
a mai ülésén:
1.)Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről
2.)Beszámoló a Lövői Tenisz Klub 2017.évi munkájáról
3.) Az önkormányzat 2019.évi Stratégiai Ellenőrzési Tervének és 2019.évi Belső Ellenőrzési
Tervének elfogadása
4.)Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása
5.)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:
73/2018.(XI.21.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.)Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről
2.)Beszámoló a Lövői Tenisz Klub 2017.évi munkájáról
3.) Az önkormányzat 2019.évi Stratégiai Ellenőrzési Tervének és 2019.évi Belső Ellenőrzési
Tervének elfogadása
4.)Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása
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 Takács József Gábor hitelesítse.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Takács
József Gábort választja meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
74/2018.(XI.21.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
jegyzőkönyv hitelesítőnek Takács József Gábort választja
meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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1.)Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről
(írásos előterjesztés csatolva )

Kovács József szóbeli kiegészítése:
Lövő község közbiztonsági helyzete jó, kiegyensúlyozott. A lámpás kereszteződés
kialakításával szinte teljesen lecsökkent a balesetek száma. A statisztikában szereplő ittas
vezetés 2 lövői személyt érintett, kevés lopás volt a településen.
A komplex ellenőrzés eredményeként a „Megye Legjobb Kapitánysága „címet kaptuk
2017.évben melyre nagyon büszkék lehetünk, ennek megtartása érdekében a beszámolóban
felsorolt célkitűzéseket tűztünk magunk elé.
Kérdések,hozzászólások:
Galavics Jenő: mit terveznek a rendőrségi épülettel ?
Hollósi Gábor: két megkeresést is tettük már a Rendőrkapitányság felé az épülettel
kapcsolatosan.Az épületnek történelmi értéke van,valamikor ott Takarékszövetkezet
működött,1949-ben államosították. Szeretnék visszakapni, megvásárolni az épületet,de a
rendőrség két lakást kért,és az ott élük elhelyezéséről is nekünk kell gondoskodni.
Az épületre nagyon ráférne a felújítás, melynek jelentős költséget jelent.
Az épület értékesítése ügyében a Nemzeti Vagyonkezelő szervezet dönt. Úgy gondolom az
épületről nem mondunk,de előre nem láthatjuk hogy dönt a szervezet.
Kovács József reagál a felvetésre:
Az épület állagmegóvására a Rendőrség nem fordított semmit,az épületben már csak egy
lakásban laknak -volt rendőr özvegye és a fia -,a másik lakásból a kollégánk elköltözött
Sopronhorpácsra. Ez az épület már a feladatok nem volt alkalmas,a technikai feltételek sem
voltak megfelelőek. A sopronkövesdi épületben minden feltétel adott, kollégáiknak
lényegesen jobb körülmények között kell ellátni a feladatainkat.

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közrend és közbiztonság helyzetéről
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:
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75/2018.(XI.21.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
közrend és közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót az
előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

2.)Beszámoló a Lövői Tenisz Klub 2017.évi munkájáról
(írásos előterjesztések csatolva )

Tóth József: az egyesület létszáma 25 fő. Elmondhatom, hogy az előző évben már többen
használták a pályát,és lényegesen több gyermek is jött ezdeni. A pályát most kezdtük el
téliesíteni.

Kérdések:
Varga Tibor: 25 fős létszám felnőttekből áll, közülük hány fő a lövői? Hova mentek
legmesszebb mérkőzésekre ?
Tóth József reagál a felvetettekre:
A játékos keretünk 14 fő, ebből 3 fő lövői,a többi személy gyermek. A tavalyi évben
Veszprémben játszottunk mérkőzést a legmesszebb,de a következő idényben már csak
közelebbi helyekre kell mennünk,pl. Győr, Pápa Szombathely.

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Tenisz Klub 2017.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:

6

76/2018.(XI.21.) határoz Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői
Tenisz Klub 2017.évi munkájáról szóló beszámolót
az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

3.) Az önkormányzat 2019.évi Stratégiai Ellenőrzési Tervének és 2019.évi Belső
Ellenőrzési Tervének elfogadása
Lukácsné:a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011.(XII.31.)Korm. rendelet előírása szerint minden önkormányzatra,valamint társulásra
külön-külön kell „Stratégiai Ellenőrzési Tervet” és „ Éves Ellenőrzési Tervet” készíteni.
A terveket, mivel önkormányzatunk tagja a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulásnak
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának belső ellenőrei elkészítették, és kérik,
elfogadás céljából terjesszük a képviselő-testület elé.
Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hosszú távú célkitűzése:
A célkitűzés alappioritását a társulás jellege adja, nevezetesen,hogy a társult önkormányzatok
együttműködése a közös érdek mentén megfogalmazott szakmai feladatok ellátására terjedjen
ki. Ennek a feladatnak a Társulás munkaszervezete –Sopron MJ Város Polgármesteri
Hivatala- a Társulás által elvárt szakmai színvonalon feleljen meg.
A belső ellenőrzés stratégiai céljainak tekintjük:
-a belső kontroll rendszer értékelését, fejlesztésének lehetőségét,
a számviteli rend és bizonylati fegyelem érvényesítésének kísérését,
-az önkormányzati tulajdon védelemének vizsgálatát,
-az ellenőrzés kiterjesztését az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági
társaságokra.
A belső ellenőrzés figyelemmel kíséri és stratégiai céljainak aktualizálásakor érvényesíti az
önkormányzat hatásváltozásából adódó követelményeket. A belső ellenőrzés számol az
önkormányzati ASP rendszer bevezetéséből adódó változásokkal.
Elmondja, hogy az Önkormányzat 2019. évi Belső Ellenőrzési Terve alapján a
szabályszerűségi ellenőrzés ez évben „A „négy szem elvének „ és az önkormányzati
tulajdonvédelem szempontjának érvényesülése a Közös Önkormányzati Hivatal
készpénzgazdálkodásában „ terjed ki, a jogszabályi előírásoknak való megfelelőségét
vizsgálják a belső ellenőrök. Ismerteti a terveket a jelenlévőknek.
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangozott el.
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Stratégiai Ellenőrzési Tervét, és a
2019. évi Belső Ellenőrzési Tervét az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat közlésével.
Határidő: 2018. december 15.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antalné jegyző

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
77/2018.(XI.21.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Stratégiai Ellenőrzési Tervét, és a 2019. évi Belső Ellenőrzési
Tervét az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat közlésével.
Határidő: 2018. december 15.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antalné jegyző

5.) Egyéb feladatok
Bausz Sándor: ismereti kitüntetési címek adományozására vonatkozó kérelmét,javaslatát a
jelenlévőknek.
( írásos előterjesztés csatolva )
Hozzászólások:
Galavics Jenő Lövő község volt polgármestere:engem már egyszer jelöltek díszpolgárnak,de
akkor nem fogadtam el,mivel én többször meglátogatom a kocsmát,és nem szerettem volna ha
utólag azt hallom vissza,hogy ilyen embernek minek adnak a kitüntetést.
A polgármesterségem idején sok nehézséggel kellett szembenézni, volt amikor teljesen
ingyen, illetve kevés tiszteletdíjért láttam el a feladataimat. Ebben az ügyben a képviselőtestület dönt,ha ez bekövetkezik még nem tudom milyen reakcióim lesznek.
Dr.Székely Éva jelezte felém, hogy az ingatlanát az önkormányzatnak szeretné felajánlani.
Takácsné Németh Katalin: mindkét polgármester sokat tett a faluért,illetve Székely Éva néni
is önzetlen segíti a falut,és ingyen végzi munkáját.
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Nekem is azt mondta, szeretné a házát felajánlaná térítésmentesen az önkormányzatnak,
Idősek Otthonának létesítése céljából,mivel ez a szívügye.
Ennek érdekében a polgármester és a jegyző személyes beszélgetésére tartana igényt.
Véleményem szerint szükség lenne a faluban is egy Idősek Otthonára,vagy esetleg Idősek
Nappali Otthonára. Szeretném megkérdezni miért nem vásárolta meg az önkormányzat a
Fő utcai ingatlant, hiszen ez már több éve húzódó ügy, azóta szeretnénk ott Idősek
Otthonát,vagy nappali ellátást nyújtó intézményt kialakítani ? Az önkormányzat
óvodát,bölcsődét is fenn tud tartani,akkor is ha veszteséges,úgy gondolom a lövői idősekre is
kellene áldozni,és kialakítani nekik egy intézményt.
Álláspontom szerint itt nemcsak a gazdaságossági okokat kellene figyelembe venni,hanem az
emberi oldalt is,és a jelentkező igényeket is.
Baloghné Tóth Anna: én úgy tudom az ingatlant csak halála után szeretné Éva néni
felajánlani, és elképzelései szerint ott lehetne a lövői időseknek egy otthont létrehozni.
Hollósi Gábor : a jelenlévők előtt ismerteti Székely Éva levelét:
Tisztelt Önkormányzati Ülés! Kedves Lövőiek!
Lövő Község Barátai nevében sok szeretettel köszöntöm a megjelenteket.
Sajnálom, hogy betegségem miatt nem lehetek jelen és nem mondhatom el személyesen azt,
amire készültünk hónapok óta.
Engedjék meg, hogy ezúton részletezzem:
Először is köszönjük az elmúlt évek szép eseményeit, többek között 2018. augusztus 20-át.
Köszönjük az Önkormányzat és a Kultúrház segítségét az ünnep lebonyolításában, a
„Hazahívó” könyv megjelenésében, a gazdatalálkozó lebonyolításában, és az emlékezetes
„István a király” bemutatásában.
Ezenkívül volt a Márton napon a „Szeretlek Lövő” vetélkedő. Dicséret mindenkinek, aki
vállalta a szereplést.
Ez az elmúlt év, de van még sok feladat, a Tájház kialakítása emlékeinknek, amibe most már
az új földekből előkerült tárgyak másolatai is elférnének.
Sok feladat hárul még az önkormányzatra, az új utcák kialakítása, a horgásztó megvalósítása,
stb. Örülünk a falu terveinek.
De bennünket asszonyokat a falu öregjeinek helyzete még jobban foglalkoztat. Ma ezt a
problémát még sokan nem látják, de az öregek is élni akarnak és ennek feltétele, hogy ne
hagyják egyedül őket. A heti egy klub délelőtt nem elég.
A Kormány a jövőben támogatni fogja azokat a törekvéseket, amik nyugdíjas otthonokat vagy
napköziket hoznak létre. A környékünkön már több létesült. Meg kellene nézni ezeket, tanulni
kellene tőlük. Ilyenek: Fertőszentmiklós, Nagylózs, Répcevis, Kópháza, stb. Reggel elviszik
őket, este hazamennek.
Javasoljuk, hogy legyen Lövőn is napközi otthon a sok egyedül élőnek. A falunak megtérül a
kiadás, munkahelyeket is teremt, a fiatalok nyugodtan dolgozhatnak, az öregek nappal
ellenőrizve lennének. Az időskori betegségek, pl. Alzheimer, leküzdésében is eredményesen
javasolják a közösséget. A falu mozgássérült gyerekeit is segíthetné, a szülők felmentésére.
Összefoglalva, kérjük, hogy a község alakítsa ki a nyugdíjas napközit, amire jó ajánlat a Fő
utcában lévő épület. Kérjük, hogy polgármesterünk válaszoljon kérdéseinkre.
Tisztelettel:
Dr. Székely Éva, LKBT elnöke
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Hollósi Gábor reagál a felvetésekre:
A Fő utcai épület megvásárlására több árajánlatot kaptunk,többször is foglalkozott vele
a képviselő-testület,de először magasnak találtuk az vételárat .Az utolsó vételár közel 40 M Ft
volt. Az épület udvarán lévő hátsó részben egy vállalkozás üzemel, melyet pályázati
támogatás miatt legalább két évig még működtetni kell, csak azt követően tudja értékesíteni a
tulajdonos.
Nyilván úgy célszerű, hogy az első és hátsó épületet is meg kell vásárolni, mely jelenleg még
nem lehetséges. Úgy gondolom a megvásárlás lenne a legkevesebb, a működtetés jelent
nagyobb feladatot. Ebben a kérdésben több emberrel már tárgyaltam, elmondásuk szerint 5
fős személyzet kellene egy ilyen otthonba,és az ellátottak száma: 10 fő lehetne.
Úgy tudnám elképzelni,az önkormányzat megvásárolná az épületeket,és az
egyházközség,vagy egyházi szervezet működtetné az intézményt,melyhez minden évben
támogatást adna az önkormányzat. Önkormányzat is örülne egy ilyen intézménynek,ha a
faluban működne.
A nappali ellátást nyújtó intézmény feltételeiről információval nem rendelkezek, ennek utána
kell járnom.
Dr.Székely Éva leveléből nem derül ki az ingatlanának az önkormányzat részére történő
felajánlása,ez csak szóban hangzott el,ehhez ügyvéd által késztett szerződésre van szükség,
és erről tud dönteni a képviselő-testület.
Varga Tibor: javaslatom szerint ne díszpolgári címet, inkább községért díjat adományozzunk
majd a felsorolt személyeknek.
Lukácsné reagál az első levélre: a képviselő-testület kitüntető cím adományozásáról,csak
rendelet felhatalmazás alapján dönthet. Először erről rendeletet kell alkotni,aztán lehet
dönteni ennek odaítéléséről.
A jelenlévők a jegyző bejelentését tudomásul vették.
Lágler Éva: A Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft. GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki
program pályakezdők támogatására pályázatot nyújtott be. A pályázatot a Nemzetgazdasági
Minisztérium, mint támogató támogatásra alkalmasnak minősítette- GINOP-5.2.4-16-201702452.A pályázat keretében Plechl Richárd 2017.10.01-től a központ alkalmazottja. A
pályázat keretében a gyakornokot a Szolgáltató és Kulturális Központ 2018. 07.01-ig
foglalkoztatta, kötelező továbbfoglalkoztatási időszak: 2018. november 15.
Szeretnénk kérni, a gyakornok foglalkoztatásának segítését, munkabérének biztosítását 2018.
november 16-tól. Illetve a képviselő-testület a következő évben vállalja-e a gyakornok
további foglalkoztatását ?
Az alkalmazott havi bére és járulékai:
Bruttó bér:
180.500 Ft
Járulékok:
31.418 Ft
Össz:
211.918 Ft
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Hozzászólások:
Varga Tibor: javaslom a gyakornok személyt 1 évig foglalkoztassa tovább a Szolgáltató és
Kulturális Központ Nonprofit Kft,az ehhez szükséges pénzügyi fedezetet az önkormányzat
biztosítsa.
Hollósi Gábor: szintén javaslom a gyakornok további foglalkoztatásának támogatását.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz,hogy 2018.november
16-tól -2019.november 16-ig a Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft. Plechl
Richárd gyakornokot tovább foglalkoztassa.
A foglalkoztatásához a 2018.évi költségvetésében 434 691 Ft támogatást biztosít.
A gyakornok további foglalkoztatásának költségét a képviselő-testület a 2019.évi
költségvetésében biztosítja,melyet támogatás formájában ad át a Szolgáltató és Kulturális
Központ Nonprofit Kft.- nek.
Határidő: 2018.december 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
78/2018.(XI.21.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul
ahhoz,hogy 2018.november 16-tól -2019.november 16-ig a Szolgáltató és Kulturális Központ
Nonprofit Kft. Plechl Richárd gyakornokot tovább foglalkoztassa.
A foglalkoztatásához a 2018.évi költségvetésében 434 691 Ft támogatást biztosít.
A gyakornok további foglalkoztatásának költségét a képviselő-testület a 2019.évi
költségvetésében biztosítja,melyet támogatás formájában ad át a Szolgáltató és Kulturális
Központ Nonprofit Kft.- nek.
Határidő: 2018.december 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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Hollósi Gábor: tájékoztatja a jelenlévőket az Önkormányzati Magyar Államkötvényről.
A kötvény 3 éves futamidejű, fix kamatozású, éves kamatfizetésű állampapír,a kamatfizetés
minden évszeptember 22-én történik. Névre szóló, dematerializált értékpapír, a névértéke
10.000 Ft.
A névérték visszafizetése a lejáratkor egy összegben esedékes. A forgalomba hozatala
adagolt kibocsátás útján lehetséges. A kamatfizetés évente van, első kamatperiódus
2019.szeptember 22. 1,31 %, a második 2020.szeptember 22. 1,25 %, a harmadik
2021.szeptember 22. 1,25 %.A kötvény a lejárat előtt bármikor kivehető.
Javaslom 10 000 000 Ft értékben vásároljuk értékpapírt a Magyar Államkincstártól.
Az értékpapír vásárlásához a 2018.évi költségvetés átcsoportosítására van szükség.
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 000 000 Ft-ot,- azaz tízmillió
forintot- csoportosít át kiadási előirányzatából a Magyar Államkincstár által forgalmazott
Önkormányzati Magyar Államkötvény értékpapír vásárlására.
Zárolás: K62 Ingatlanok beszerzése létesítése előirányzaton 10 000 000 Ft.
Kiadási pótelőirányzat: K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása rovaton
10 000 000 Ft-ot biztosít 066020 kormányzati funkción.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester az értékpapír vásárlásával,és ehhez
szükséges számlanyitással.
Határidő: 2019.március 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
79/2018.(XI.21.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 000 000
Ft-ot,- azaz tízmillió forintot- csoportosít át kiadási előirányzatából a Magyar Államkincstár
által forgalmazott Önkormányzati Magyar Államkötvény értékpapír vásárlására.
Zárolás: K62 Ingatlanok beszerzése létesítése előirányzaton 10 000 000 Ft.
Kiadási pótelőirányzat: K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása rovaton
10 000 000 Ft-ot biztosít 066020 kormányzati funkción.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester az értékpapír vásárlásával,és ehhez
szükséges számlanyitással.
Határidő: 2019.március 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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