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Községi Önkormányzat  
 
Lövő     
 
9/2019. 
 
 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: 2019.szeptembber 6-án az önkormányzat hivatali helyiségében a képviselő-testület  
rendkívüli nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  Hollósi Gábor polgármester 
                       Varga Tibor alpolgármester    
                        Regényiné Demeter Mónika                   
                       Tischlerné Németh Noémi  
                       Balics Kamill  
                       Takács Gábor József képviselők  
                       Lukács Antal Györgyné jegyző  
 
 
Hollósi Gábor: köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület  
tagjai közül 6 fő megjelent, igazoltan távolmaradt 1 fő,így az ülés határozatképes,azt  
megnyitja. 
 
Hollósi Gábor a napirendekre az alábbi határozati javaslatot teszi: 
  
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat fogadja el 
a mai ülésén: 
 
1.)A térségi Közösségi Videó hálózat fejlesztése és FotóSuli elindítása „ elnevezésű,  
    támogatásban részesített pályázati projekt megvalósításához szükséges döntés     
      
2.)Egyéb feladatok  
 
Határidő: Azonnal  
 
 Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
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78/2019.(IX.06.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi  
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén: 
 
1.)A térségi Közösségi Videó hálózat fejlesztése és FotóSuli elindítása „ elnevezésű,  
    támogatásban részesített pályázati projekt megvalósításához szükséges döntés     
      
2.)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 Varga Tibor hitelesítse. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Varga Tibort 
választja meg.  
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
79/2019.(IX.06.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
                                           jegyzőkönyv hitelesítőnek Varga Tibort választja  
                                           meg.  
 
                                           Határidő: Azonnal  
   
                                           Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
 
1.)A térségi Közösségi Videó hálózat fejlesztése és FotóSuli elindítása „ elnevezésű,  
    támogatásban részesített pályázati projekt megvalósításához szükséges döntés     
 
Hollósi Gábor: „A térségi Közösségi Videó hálózat fejlesztése és FotóSuli elindítása „ 
elnevezésű,  támogatásban részesített  közös pályázatunkra hiánypótlási felhívás érkezett a 
Magyar Államkincstártól. Telefonos egyeztetés során elmondták, hogy a konzorciumi tagoknak 
az önerő részt azután a tevékenységek után is vállalni kell, melyet a pályázat benyújtásakor a 
tagok terveztek, de sajnos támogatást nem kaptak rá. Vagyis a támogatói okiratban szereplő 
"Projekt el nem számolható költségei" is növeli a tagok önrészét, ez összesen plusz 1 364 487 
Ft-ot jelent.  
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A projektet bonyolítók javaslata, hogy egyformán osszuk el ezt az összeget a konzorciumi tagok 
között, ez 341 121 Ft többletkiadást jelent a tagoknak. Az előző döntésükben  
392 462 Ft önerőt kellett vállalni a projekthez, ami az előbbi összeggel megemelkedik, így 
a pályázathoz 733 586 Ft önerőt kell biztosítani az önkormányzatnak. 
 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 

1) Lövő Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Vidékfejlesztési 
Program keretében meghirdetetett VP6-19.2.1-5.-1.2-17 kódszámú Alpokalja- fertő táj 
Vidékfejlesztési Egyesület- Kultúrháló Komplex- Térségi kulturális, komplex 
együttműködési programok támogatása” című felhívásra „ A térségi Közösségi Videó 
hálózat fejlesztése és FotóSuli elindítása” elnevezéssel, részben támogatásban részesített 
pályázati projektje megvalósítása érdekében a korábban vállalt önerő összegét a 2)-3) 
pontban meghatározottak szerint módosítja. 

 
2) Az 1) pontban nevesített projekt 

- megvalósítási helyszínének pontos címe: 9461 Lövő Fő u. 32. 
- megvalósítási helyszínének helyrajzi számai: 48/2 
- teljes költsége: 11 752 150 Ft 
- elszámolható költsége:  10 387 663 Ft 
- támogatás szempontjából elszámolható költsége: 2 616 416 Ft, 
- teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő: 733 586  Ft, 
- jóváhagyott támogatási összege (támogatói okirat szerint): 2 223 952 Ft. 
 

3) A Képviselő-testület vállalja, hogy az Önkormányzat az 1) pont szerinti pályázati projekthez 
2019. évi költségvetésében az 733 586 Ft önerőt saját forrásként biztosítja, ezen összeget az 
1)-2) pontban jelölt célra elkülöníti. 
 
4) A Képviselő-testület e határozata végrehajtására, a szükséges intézkedések megtételére, 
(különösen a támogatási előleg igénylésére), megállapodások megkötésére, egyéb 
kötelezettségek vállalására, teljesítésére Hollósi Gábor polgármestert kéri fel. A polgármester 
köteles és jogosult a pályázati projekt megvalósításával és elszámolásával kapcsolatban, annak 
megfelelősége biztosítása érdekében mindent megtenni, további külön képviselő-testületi 
felhatalmazás hiányában is. 
 
5)Egyidejűleg a Képviselő-testület a 38/2019.(IV.24.) határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
Határidő: folyamatos 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta: 
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80/2019 (IX.06.) Képviselő-testületi határozat: 
1)Lövő Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Vidékfejlesztési 
Program keretében meghirdetetett VP6-19.2.1-5.-1.2-17 kódszámú Alpokalja- fertő táj 
Vidékfejlesztési Egyesület- Kultúrháló Komplex- Térségi kulturális, komplex együttműködési 
programok támogatása” című felhívásra „ A térségi Közösségi Videó hálózat fejlesztése és 
FotóSuli elindítása” elnevezéssel, részben támogatásban részesített pályázati projektje 
megvalósítása érdekében a korábban vállalt önerő összegét a 2)-3) pontban meghatározottak 
szerint módosítja. 

 
2) Az 1) pontban nevesített projekt 

- megvalósítási helyszínének pontos címe: 9461 Lövő Fő u. 32. 
- megvalósítási helyszínének helyrajzi számai: 48/2 
- teljes költsége: 11 752 150 Ft 
- elszámolható költsége:  10 387 663 Ft 
- támogatás szempontjából elszámolható költsége: 2 616 416 Ft, 
- teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő: 733 586  Ft, 
- jóváhagyott támogatási összege (támogatói okirat szerint): 2 223 952 Ft. 
 

3) A Képviselő-testület vállalja, hogy az Önkormányzat az 1) pont szerinti pályázati projekthez 
2019. évi költségvetésében az 733 586 Ft önerőt saját forrásként biztosítja, ezen összeget az 
1)-2) pontban jelölt célra elkülöníti. 
 
4) A Képviselő-testület e határozata végrehajtására, a szükséges intézkedések megtételére, 
(különösen a támogatási előleg igénylésére), megállapodások megkötésére, egyéb 
kötelezettségek vállalására, teljesítésére Hollósi Gábor polgármestert kéri fel. A polgármester 
köteles és jogosult a pályázati projekt megvalósításával és elszámolásával kapcsolatban, annak 
megfelelősége biztosítása érdekében mindent megtenni, további külön képviselő-testületi 
felhatalmazás hiányában is. 
 
5)Egyidejűleg a Képviselő-testület a 38/2019.(IV.24.) határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
2.) Egyéb feladatok  
 
Hollósi Gábor: ismerteti a F-Road KFT.a ”Mohl Adolf  2” utca útburkolat építés 
engedélyezési tervének elkészítésére vonatkozó ajánlatot a jelenlévőknek.Kb.600 m út és  
2 db mezőgazdasági út csatlakozása:-tervezési térkép készítése 250 000 Ft, engedélyezési terv 
elkészítése 450 000 Ft, közműegyeztetések elvégzése, benyújtás engedélyezésre  85 000 Ft, 
ez összesen  785 000 Ft,+ 27 % ÁFA  211 950 Ft, mindösszesen : 996 950 Ft. Ebben a 
járda tervezése is szerepel. Javaslom a képviselő-testületnek a tervező által adott árajánlat  
elfogadását. 
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Lövő,”Mohl Adolf  
2” utca  útburkolat építés engedélyezési tervének elkészítésével az  F-Road KFT-t  
(9400.Sopron,Mikes Kelemen u.4. ) bízza meg. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester erre vonatkozó szerződés aláírásával. 
 
Határidő: 2019.október 15. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal,ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
81/2019.(IX.06.) határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy Lövő,”Mohl Adolf 2” utca útburkolat építés engedélyezési tervének elkészítésével az    
F-Road KFT-t (9400.Sopron,Mikes Kelemen u.4. ) bízza meg. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester erre vonatkozó szerződés aláírásával. 
 
Határidő: 2019.október 15. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
Hollósi Gábor: tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy Takács Vilmos a Lövői Tenisz Klub 
vezetőségének tagja megkereste a Sportpályán felépített épületek fennmaradási engedélye 
ügyében,és kérte a képviselő-testület ismételten tárgyalja ezen ügyet .Ez ügyben már  
érdeklődtek az építési hatóságnál, és várhatóan az építési bírság közel 1 M Ft-ba,a szükséges 
engedélyek szintén 1 M Ft-ba kerülnének. 
 
Mindenki előtt ismert, hogy a képviselő-testület úgy döntött, hogy a Tenisz Klub vezetője 
által feléptett épületeket be kell jelenteni a soproni Építési hatósághoz, és ezekre fennmaradási 
engedélyt kell kérni,erre 2019.november 30-ig biztosítottuk határidőt. 
 
Hozzászólások:  
 
Varga Tibor: álláspontom szerint az engedélyeket előtte kellett volna beszerezni, nem utólag. 
Az építést nem jelentették be az önkormányzathoz sem, ez olyan szabálytalanság ami felett 
nem lehet szemet hunyni, hiszen egy későbbi ellenőrzés során ez kiderülne. 
 
 
Tischlerné Németh Noémi: az építési szabályokat a Lövői Tenisz Klub megszegte, vállalják  
érte a felelősséget. Álláspontom szerint az építési bírságot az önkormányzatra fogják  
kiszabni,mert a terület tulajdonosa az önkormányzat. 
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