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Lövı
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JEGYZİKÖNYV

Készült: 2014. február 17-én az önkormányzat hivatali helyiségében a képviselı-testület nyílt
ülésérıl.
Jelen vannak: Balics János polgármester
Hollósi Gábor alpolgármester
Regényiné Demeter Mónika
Tischlerné Németh Noémi
Takács Vilmos
Tóth József Sándor
Szalai János
képviselık
Ozsánna Ramóna megbízott jegyzıkönyvvezetı
Ács Zoltánné gazdálkodási fımunkatárs
5 fı választópolgár
Meghívott: Kelemenné Lágler Éva

Balics János: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselı-testület tagjai teljes
létszámban megjelentek, így az ülés határozatképes azt megnyitja.
Balics János a napirendre az alábbi határozati javaslatot terjeszti elı:
Lövı Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az alábbi napirendi pontokat fogadja el
a mai ülésén:
1.) Az önkormányzat 2014. évi pénzügyi tervének jóváhagyása
2.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szabályozása
3.) A temetırıl és a temetkezésrıl szóló rendelet elfogadása
4.) Egyéb feladatok
Határidı: Azonnal
Felelıs: Balics János polgármester

A jelenlévık a javasolt napirendi pontokkal egyetértettek.
A képviselı-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
8/2014. (II. 17.) határozat: Lövı Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az alábbi
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.) Az önkormányzat 2014. évi pénzügyi tervének jóváhagyása
2.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szabályozása
3.) A temetırıl és a temetkezésrıl szóló rendelet elfogadása
4.) Egyéb feladatok
Határidı: Azonnal
Felelıs: Balics János polgármester

Balics János: Elmondja, hogy az írásos anyag összeállítása jelentıs terhet rótt a pénzügyi
csoportra és ezúton is köszöni a munkájukat. A költségvetés nagysága jelentıs, tartalékunk is
meghatározó. Telekalakítást és a (sportcsarnok) tornacsarnok építését említi nagyobb
kiadásként a következı évekre.

1.) Az önkormányzat 2014. évi pénzügyi tervének jóváhagyása
Balics János: Magyarország gazdasági helyzetébıl adódóan az önkormányzatok
gazdálkodását is sok kérdıjel jellemzi. De hangsúlyozom, hogy településünk,
önkormányzatunk még mindig rendkívül szerencsés helyzetben van, de takarékosan kell
gazdálkodni. Most is van folyamatban lévı, megkezdett pályázatunk és számos felújítás
(járdák, temetı kerítés, park, SZKK pályázata) megvalósítása már a vége felé tart. Ezeket a
bevételi oldalba beépítésre kerültek, valószínőleg az ıszre befejezıdnek. Beruházásként
tervezve van a tavalyi évben beszerzett kistraktorhoz egy pótkocsi.
Ismerteti a 2014. évi költségvetés fıbb bevételeit és kiadásait. Elmondja, hogy együttes ülésen
a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése már elfogadásra került. A költségvetés
számszaki része már nem tartalmazza az Iskola költségeit. A KÖH és az Alpokalja
költségvetésileg is teljesen elkülönülten van kezelve.
Említi, hogy fokozottan kell figyelemmel lenni az EU-s pályázatokra, mint ahogy az elmúlt
hetekben is volt egy ilyen rövid idıtartalmú pályázati lehetıség a sport szigetelésére.
(írásos elıterjesztés csatolva)

Hollósi Gábor: Ismerteti az egyesületek támogatását a 2014. évre vonatkozóan sportáganként,
szervezetenként. Elmondja, hogy támogatásként nem lehet többet adni a meglévı kereteknél,
illetve az önkormányzat a fennmaradásuk kereteit kívánja megteremteni.

Balics János: Elmondja, hogy a civil szervezetek támogatásának elıfeltétele, hogy az év
január 15-éig az elızı évi elszámolásukat leadják. Valamint hozzáfőzi, hogy a Sportkör
esetén a pályázatból adódóan még az ismertetett összegen felül van kötelezettsége az
önkormányzatnak. A támogatásoknál figyelemmel kell lenni a gyerekek utánpótlás nevelési
feladatait is.
A Faluszépítı kör már elkezdte a bejegyzését, és eddig még semmilyen támogatást nem vett
igénybe az önkormányzattól.
Megyeri István: Kérdezi, hogy a polgárırség gépkocsijának elhelyezésére milyen
lehetıségeink vannak?
Balics János: A legjobb lenne a felsı iskola területe erre a célra, ezt idıszakosan lehetne
használni. A Szent István utca járdája újra napirendre kerülhet, hisz a járda készítésével a
szők Petıfi Sándor utca kiszélesítése valósulhat meg.
Megyeri István: Kérdezi, hogy a kamera pályázat milyen konstrukcióban került
megvalósításra, hiszen az állomás környéke kimaradt ebbıl? Viszont ezt a környéket
mindenképp bele kéne venni. A közvilágítás korszerősítése (LED-es lámpákkal) esetén én
személy szerint kérnék referenciákat.
Balics János: A meglátás jó, a pályázat amit beadtunk 8 millió Ft körül volt, de kaptunk egy
jóval alacsonyabb árajánlatot. Az árajánlatokat jól át fogjuk gondolni. A rendırség segítsége
is fontos lenne ebben a témában, természetesen meg fogjuk ıket keresni.
Takács Vilmos: Hollósi Gábortól kérdezném, hogy van-e lehetıség arra, hogy Tenisz klub
adogatógép beszerzéséhez az önkormányzat hozzájáruljon?
Hollósi Gábor reagál: A labdaadogató gép beszerzésének költségét egy könyvelıvel is
megnézettem, a gép választása jó. De ezt még mindenképp meg kell beszélni. TAO
visszaigényléssel is meg lehetne oldani a beszerzést.
Takács Vilmos: Ha ez a megoldás lehetséges és találunk erre partnert, akkor elfogadjuk, de ha
nem akkor kérnénk az önkormányzattól ennek a támogatását is beépíteni a költségvetésbe.
Balics János: A sakkcsapattól még a mai napig nem kaptam meg egy névsort, és hogy honnan
járnak a településre.
Balics János az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövı Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az egyesületek 2014. évi
költségvetési támogatását Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
Sportegyesület 7.450.000 Ft, az alábbi megosztás szerint:
Labdarúgó szakosztály
4.300.000 Ft
Sakk szakosztály
1.600.000 Ft
Tenisz szakosztály
950.000 Ft
Ritmikus gimnasztika szakosztály
300.000 Ft
Asztalitenisz szakosztály
100.000 Ft
Kinológiai szakosztály
200.000 Ft

Lövıi Horgász Egyesület
2.500.000 Ft
Lövıi Íjász-, Hagyományırzı és Természetjáró
Egyesület
1.000.000 Ft
Önkéntes Tőzoltó Egyesület Lövı 1.700.000 Ft
Lövıi Polgárır Egyesület
400.000 Ft
West Wind MBK Egyesület
1.000.000 Ft
A jelenlévık az elhangzott javaslatokkal egyetértettek.
A képviselı-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
9/2014. (II. 17.) határozat: Lövı Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az
egyesületek 2014. évi költségvetési támogatását Ft-ban
állapítja meg az alábbiak szerint:
Sportegyesület 7.450.000 Ft, az alábbi megosztás szerint:
Labdarúgó szakosztály
4.300.000 Ft
Sakk szakosztály
1.600.000 Ft
Tenisz szakosztály
950.000 Ft
Ritmikus gimnasztika szakosztály
300.000 Ft
Asztalitenisz szakosztály
100.000 Ft
Kinológiai szakosztály
200.000 Ft
Lövıi Horgász Egyesület
2.500.000 Ft
Lövıi Íjász-, Hagyományırzı és Természetjáró
Egyesület
1.000.000 Ft
Önkéntes Tőzoltó Egyesület Lövı 1.700.000 Ft
Lövıi Polgárır Egyesület
400.000 Ft
West Wind MBK Egyesület
1.000.000 Ft
A civil szervezetek és az alapítványok támogatását az
önkormányzat 2014. évi költségvetésérıl szóló rendelet
tartalmazza.
Határidı: Azonnal
Felelıs: Balics János polgármester
Lukács Antalné jegyzı

Hollósi Gábor: A községben mőködı civil szervezetek képviselıivel az elızı napon a
céljaikról és mőködésükhöz szükséges támogatási keretekrıl egyeztettük.
Baics János az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövı Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a civil szervezetek támogatását
az alábbiak szerint állapítja meg:
1.700.000 Ft
Római Katolikus Plébánia Lövı
Vöröskereszt Alapszervezete
620.000 Ft

Gyermekekért és Iskoláért Alapítvány 1.660.000 Ft
Kardos Mente Erdélyért Alapítvány
100.000 Ft
Lövıi Napköziotthonos Óvoda Óvodásaiért
Közalapítvány
100.000 Ft
Közbiztonságért Alapítvány
50.000 Ft
Horváth László Alapítvány
350.000 Ft
Határidı: Azonnal
Felelıs: Balics János polgármester
Lukács Antalné jegyzı
A jelenlévık az elhangzott javaslatokkal egyetértettek.
A képviselı-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
10/2014. (II. 17.) határozat: Lövı Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a civil
szervezetek támogatását az alábbiak szerint állapítja meg:
1.700.000 Ft
Római Katolikus Plébánia Lövı
Vöröskereszt Alapszervezete
620.000 Ft
Gyermekekért és Iskoláért Alapítvány 1.660.000 Ft
Kardos Mente Erdélyért Alapítvány
100.000 Ft
Lövıi Napköziotthonos Óvoda Óvodásaiért
Közalapítvány
100.000 Ft
Közbiztonságért Alapítvány
50.000 Ft
Horváth László Alapítvány
350.000 Ft
A civil szervezetek és az alapítványok támogatását az
önkormányzat 2014. évi költségvetésérıl szóló rendelet
tartalmazza.
Határidı: Azonnal
Felelıs: Balics János polgármester
Lukács Antalné jegyzı

Kelemenné Lágler Éva: Ismerteti a Szolgáltató és Kulturális Központ 2014. évi bevételeit és
kiadásait. Elmondja, hogy az intézmény költségvetésében változás a falugondnoki szolgáltatás
tekintetében történt, hiszen megkaptuk a teljes támogatást. A kábeltévével kapcsolatban
sajnos újat nem tudok mondani, viszont az elıfizetık számában drasztikus változás történt (60
fıvel lett kevesebb) az elmúlt évben.
Balics János: Az elızı évben takarékosan, jól mőködött a központ, a felmerülı nehézségeket
zökkenımentesen megoldották. Az SZKK-ban lévı könyvtár nagyságát a kihasználatlanság
és a látogatások elmaradása miatt szőkíteni lenne célszerő. Valamint a hangosítás kérdését is
meg kellene oldani a jövıben fejlesztésként.

Balics János az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövı Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Szolgáltató és Kulturális
Központ Nonprofit Kft. 2014. évi támogatást az alábbiak szerint állapítja meg:
A Kft mőködéséhez:
15.384.000 Ft
A Kábel TV mőködéséhez:
5.437.717 Ft
A tavalyi Kábel TV veszteségre: 2.613.541 Ft
támogatást biztosít megállapodás alapján.
Határidı: Azonnal
Felelıs: Balics János polgármester
Lukács Antalné jegyzı
A képviselı-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
11/2014. (II. 17.) határozat: Lövı Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a
Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2014. évi
támogatást az alábbiak szerint állapítja meg:
15.384.000 Ft
A Kft mőködéséhez:
A Kábel TV mőködéséhez:
5.437.717 Ft
A tavalyi Kábel TV veszteségre: 2.613.541 Ft
támogatást biztosít megállapodás alapján.
A megállapított támogatásokat az önkormányzat 2014.
évi költségvetésérıl szóló rendelet tartalmazza.
Határidı: Azonnal
Felelıs: Balics János polgármester
Lukács Antalné jegyzı

Regényiné Demeter Mónika: Ismerteti a Lövıi Napsugár Óvoda és Bölcsıde 2014. évi
bevételeit és kiadásait. Továbbképzésekre többet kért, mivel a pedagógiai szakvizsgát 1 fıt
szeretne tenni (175.000 Ft), hiszen ez a település javára válik a jövıben.
Szalai János: Az 1 fı pedagógiai szakvizsgájára betervezett összeget nem támogatom.
Balics János: A mosogatógép milyen állapotban van?
Regényiné Demeter Mónika: A mosogatógép a tányérok mosogatására nem alkalmas és
nagyon sok mosogatószert használ a gép. A Szolgáltató és Kulturális központ viszont
örömmel venné ezt a mosogatógépet pohármosóként.
Balics János: A helyettesítések hogyan alakulnak, mikor jár valakinek?

Regényiné Demeter Mónika: Betegségkor és továbbképzéskor van helyettesítés. Az új
törvényi szabályozás szerint azt kell fizetnünk, ami 4 órán túli helyettesítés, így viszonylag
ritka és kevés az az óraszám, amit helyettesíteni kell egy évben. Kettesével dolgozunk egy
csoportban, tehát csak a párja helyettesítheti a távollévıt, nincs átmászkálás a csoportokban.
A fenti változtatásokkal a képviselı-testület 6 igennel és egy tartózkodással elfogadja.
12/2014. (II. 17.) határozat: Lövı Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lövıi
Napsugár Óvoda és Bölcsıde 2014. költségvetését
45.240.000 Ft bevétellel és
45.240.000 Ft kiadással elfogadja.
Az intézmény részletes költségvetését az önkormányzat 2014. évi
költségvetésérıl szóló rendelet melléklete tartalmazza.
Határidı: Azonnal
Felelıs: Balics János polgármester
Lukács Antalné jegyzı

A képviselı-testület az elıterjesztett rendelet-tervezetet a fenti módosításokkal elfogadta, és
egyhangúlag megalkotta a 1/2014. (II. 28.) rendeletét az önkormányzat 2014. évi
költségvetésérıl.
(rendelet csatolva)

2.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szabályozása
Ozsánna Ramóna: Ismerteti
rendelettervezetet a jelenlévıkkel.

a

hulladékgazdálkodási

közszolgáltatásról

szóló

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselı-testület a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról elıterjesztett rendelettervezetet módosítás nélkül elfogadta, és egyhangúlag megalkotta a 2/2014. (II. 28.)
rendeletét a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról.
(rendelet csatolva)

3.) A temetırıl és a temetkezésrıl szóló rendelet elfogadása
Ozsánna Ramóna: Ismerteti a temetırıl és temetkezésrıl szóló rendelettervezetet a
jelenlévıkkel.
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselı-testület a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról elıterjesztett rendelettervezetet módosítás nélkül elfogadta, és egyhangúlag megalkotta a 3/2014. (II. 28.)
rendeletét a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról.
(rendelet csatolva)

4.) Egyéb feladatok
Ozsánna Ramóna: Kelemenné Lágler Éva a Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. ügyvezetıi
megbízatása 2014. március 31-én lejár. Javaslom újbóli megválasztását.
Balics János: Javaslom tiszteletdíját 300.000 Ft-ban állapítsa meg a képviselı-testület.
Balics János az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövı Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Kelemenné Lágler Éva
ügyvezetı megbízatását 2014. április 1-tıl 2019. március 31-ig hosszabbítja meg és
tiszteletdíjat 300 000 Ft-ban állapítja meg, valamint az alapító okirat módosítását a
fenti tartalommal elfogadja.
A képviselı-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével, ezzel
egyidejőleg az alapító okirat módosításával.
Határidı: 2014. március 31.
Felelıs: Balics János polgármester
Az elhangzott javaslattal a jelenlévık egyetértettek.
A képviselı-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
13/2014. (II. 17.) határozat: Lövı Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Kelemenné
Lágler Éva ügyvezetı megbízatását 2014. április 1-tıl 2019.
március 31-ig hosszabbítja meg és tiszteletdíjat 300 000 Ft-ban
állapítja meg, valamint az alapító okirat módosítását a fenti
tartalommal elfogadja.
A képviselı-testület megbízza a polgármestert a határozat
közlésével, ezzel egyidejőleg az alapító okirat módosításával.
Határidı: 2014. március 31.
Felelıs: Balics János polgármester

Balics János: Elmondja, hogy a Lövı 0179/39 hrsz-ú szántó mővelési ágú ingatlan
megosztása a tervezetteknek megfelelıen megtörtént, ezért javasolja a
Balics János az alábbi határozati javaslatot teszi:

Lövı Község Önkormányzatának Képviselı-testülete kinyilvánítja
tulajdonában lévı 0179/49 hrsz-ú szántó mővelési ágú ingatlan eladására.

szándékát

A képviselı-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével.
Határidı: 2014. február 28.
Felelıs: Balics János polgármester
Az elhangzott javaslattal a jelenlévık egyetértettek.
A képviselı-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
14/2014. (II. 17.) határozat: Lövı Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
kinyilvánítja szándékát a tulajdonában lévı 0179/49 hrszú szántó mővelési ágú ingatlan eladására.
A képviselı-testület megbízza a polgármestert a határozat
közlésével.
Határidı: 2014. február 28.
Felelıs: Balics János polgármester

Ozsánna Ramóna: Elıadja, hogy az Alpokalja – Ikva mente Leader Egyesület vezetısége
megkereséssel fordult az önkormányzathoz, melyben kéri a tagság megújítását és további
fenntartását.
Balics János az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövı Község Önkormányzat képviselı-testülete egyhangúlag elfogadja, hogy az
önkormányzat fenntartja egyesületi tagságát az Alpokalja-Ikva mente Leader
Egyesületben, aki a térség 2014-20-as programozási idıszakra vonatkozó várományos
Helyi Akciócsoportja.
Határidı: 2014. február 20.
Felelıs: Balics János polgármester
Az elhangzott javaslattal a jelenlévık egyetértettek.
A képviselı-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
15/2014. (II. 17.) határozat: Lövı Község Önkormányzat képviselı-testülete egyhangúlag
elfogadja, hogy az önkormányzat fenntartja egyesületi
tagságát az Alpokalja-Ikva mente Leader Egyesületben, aki a
térség 2014-20-as programozási idıszakra vonatkozó
várományos Helyi Akciócsoportja.

