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Községi Önkormányzat
Lövı
4-1 /2014.

JEGYZİKÖNYV
Készült: 2014. május 8-án az önkormányzat hivatali helyiségben a képviselı- testület
nyílt ülésérıl.
Jelen vannak: Balics János polgármester
Hollósi Gábor alpolgármester
Tischlerné Németh Noémi
Regényiné Demeter Mónika
Szalay János
Takács Vilmos
Tóth József Sándor képviselık
Lukács Antalné jegyzı
Ács Zoltán Józsefné gazdálkodási fımunkatárs

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:
1.)Lövıi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi zárszámadása
2.) 2013. évi egységes pénzalap végrehajtásáról beszámoló
3.)Tájékoztató a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról
4.)A nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz kezelésének szabályozása
5.)Az önkormányzat 2014.évi közbeszerezési tervének elfogadása
6.)Egyéb feladatok
Határidı: Azonnal
Felelıs: Balics János polgármester
A jelenlévık a javasolt napirendi pontokkal egyetértettek.
A képviselı-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
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17/2014.(V.08.)határozat: Lövı Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az alábbi
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.)Lövıi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi zárszámadása
2.) 2013. évi egységes pénzalap végrehajtásáról beszámoló
3.)Tájékoztató a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról
4.)A nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz kezelésének szabályozása
5.)Az önkormányzat 2014.évi közbeszerezési tervének elfogadása
6.)Egyéb feladatok
Határidı: Azonnal
Felelıs: Balics János polgármester
1.)Lövıi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi zárszámadása
Lukácsné: ismerteti a Lövıi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. zárszámadását, és
pénzforgalmi mérlegét a jelenlévıknek.

(írásos elıterjesztés csatolva )
A napirendhez kérdés hozzászólás nem hangzott el.
Balics János az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövı Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lövıi Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi zárszámadását
36. 388 eFt bevétellel
31. 982 eFt kiadással
4 406 eFt pénzmaradvánnyal
az alábbi részletezés szerint:
Kiadások:
Személyi juttatás:
21.580 eFt
Munkaadót terhelı járulék:5.467 eFt
Dologi kiadás:
4.935 eFt
Kiadások összesen:
31.982 eFt
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Határozati javaslat folytatása :

Bevételek:
Intézményi mőködési bevételi:
Központi irányítószervi támogatás :
Pénzforgalom nélküli:
Bevételek összesen:

28 eFt
34.337eFt
2 023 eFt
36 388 eFt

E l f o g a d j a.
A közös önkormányzati hivatal zárszámadása Lövı Község
zárszámadási rendeletének része.
Határidı: Azonnal
Felelıs: Lukács Antalné jegyzı
A jelenlévık a javaslattal egyetértettek.
A képviselı-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
18/2014.(V.08.)határozat: Lövı Községek Önkormányzatának Képviselı- testülete
Lövıi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi zárszámadását
36. 388 eFt bevétellel
31. 982 eFt kiadással
4 406 eFt pénzmaradvánnyal az alábbi részletezés szerint:
Kiadások:
Személyi juttatás:
21.580 eFt
Munkaadót terhelı járulék:5.467 eFt
Dologi kiadás:
4.935 eFt
Kiadások összesen:
31.982 eFt
Bevételek:
Intézményi mőködési bevételi:
Központi irányítószervi támogatás :
Pénzforgalom nélküli:
Bevételek összesen:

28 eFt
34.337eFt
2 023 eFt
36 388 eFt

E l f o g a d j a.
A közös önkormányzati hivatal zárszámadása Lövı Község
zárszámadási rendeletének része.
Határidı: Azonnal
Felelıs: Lukács Antalné jegyzı
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Ács Zoltán Józsefné: ismerteti az önkormányzat 2013. zárszámadását és pénzforgalmi
mérlegét. Elmondja, hogy jelentıs többletmunkát igényelt a pénzügyi dolgozóknak 2014.
évtıl hatályba lépett jogszabályoknak megfelelıen a 2013.évi mérleg átrendezése,átfordítása.
a Lövıi Közös Hivatal vonatkozásában összességében 8 beszámoló garnitúrát nyújtottunk be
a Magyar Államkincstárhoz.
Tájékoztatja a jelenlévıket arról, hogy ezévben már nem lesz féléves beszámoló készítési
kötelezettségünk, illetve 2013.július 01-tıl a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Lövı
intézmény átkerült az alapító tagok által létrehozott Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálati
Táruláshoz.
( írásos elıterjesztés csatolva )

Hozzászólás:
Balics János: megköszöni a pénzügyi dolgozók lelkiismeretes munkáját, akik munkaidın túl
és hétvégeken dolgoztak azért,hogy a jelentıs munkával járó megnövekedett feladatokat
teljesítsék. Ennek ellenére mégis csak késve tudjuk benyújtani a zárszámadási beszámolót, és
a rendeletet.
Lukácsné: ismerteti az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet
a jelenlévıknek. Ismerteti az elkészített elızetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható
következményeirıl.
A képviselı-testület a zárszámadásról elıterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül
elfogadta, és egyhangulag megalkotta a 4/2014.(V. 19.) rendeletét a 2013. évi
zárszámadásról.
( rendelet csatolva )

3.)Tájékoztató a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról
( írásos elıterjesztés csatolva )
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Balics János az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövı Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekvédelmi és gyermekjóléti
feladatokról szóló tájékoztatót az elıterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
A képviselı-testület megbízza a jegyzıt a tájékoztató felterjesztésével Gyır-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához.
Határidı: 2014. május 31.
Felelıs: Lukács Antalné jegyzı
A jelenlévık a javaslattal egyetértettek.
A képviselı-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
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19/2014.(V.08.)határozat:Lövı Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a
gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról szóló tájékoztatót
az elıterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
A képviselı-testület megbízza a jegyzıt a tájékoztató
felterjesztésével Gyır-Moson-Sopron Megyei KormányHivatal Szociális és Gyámhivatalához.
Határidı: 2014. május 31.
Felelıs: Lukács Antalné jegyzı

4.)A nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz kezelésének szabályozása

Lukácsné:A vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII.törvény 44/C § (1) bekezdése alapján a
település önkormányzat vagy azok társulása kötelezıen ellátandó közszolgáltatásként a
közüzemi csatornahálózatba vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló
kormányrendeletben meghatározott módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után a
befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyőjtésére közszolgáltatást szervez és tart
fenn. A törvény felhatalmazása alapján az önkormányzatnak rendeletben kell szabályozni
ezen közszolgáltatás ellátásnak rendjét,módját az ingatlantulajdonosok jogait, kötelezettségét,
a közszolgáltatás díját, továbbá azokat melyet a törvény elıír.
A kiadott rendelet- tervezetben ezek kerültek leszabályozásra. Ismerteti az elkészített
elızetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható következményeirıl.
Kérdés:
Szalai János: van információjuk arról, hogy hány fı nincs rákötve a csatornahálózatra ?
Lukácsné reagál a felvetésre:
A lakosság kb.98 % a csatornahálózatra rákötött. Minden év elején a Soproni Vízmő Zrt.
tájékoztatja önkormányzatunkat azok személyekrıl akik nincsenek rákötve a hálózatra,
nekik talajterhelési díjat kell fizetni, melynek összege magas.
A képviselı-testület az elıterjesztett rendelet –tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és
egyhangulag megalkotta az 5/2014.(V. 19.) rendeletét A nem közmővel összegyőjtött
háztartási szennyvíz kezelésére vonatkozó közszolgáltatás végzésérıl.
( rendelet csatolva )
5.)Az önkormányzat 2014.évi közbeszerezési tervének elfogadása
Lukácsné: ismerteti az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének tervezetét.
Elmondja, hogy a terv elkészítésére közbeszerzési szakértıt kértünk fel.

8

Figyelembe véve a 2014. évben költségvetésben tervezetett beruházásokat három fejlesztés
tartozik a közbeszerzési törvény hatály alá,melyek az alábbiak: épületenergetikai
fejlesztés,orvosi rendelı felújítása,közvilágítás korszerősítése. Közülük az orvosi rendelı
felújítási költségei nem érik el a tervezett 15 M Ft-ot, így nem kell közbeszerzést erre
lefolytatni.
Balics János: javaslom az orvosi rendelı felújítását törölni a tervezetbıl.
A jelenlévık a javaslattal egyetértettek.
Balics János az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövı Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat 2014. évi
közbeszerzési tervét a 1.számú mellékletben foglalt tartalommal elfogadja.
Felelıs: Balics János polgármester
Lukács Antalné jegyzı
Határidı: Azonnal
A jelenlévık a javaslattal egyetértettek.
A képviselı-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
20/2013.(V.08.)határozat: Lövı Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
az önkormányzat 2014.évi közbeszerzési tervét a 1.számú
mellékletben foglalt tartalommal elfogadja.
Felelıs: Balics János polgármester
Lukács Antalné jegyzı
Határidı: Azonnal

6.)Egyéb feladatok
Lukácsné:Az Alpokalja-Fertı táj Vidékfejlesztési Egyesület megkereste Önkormányzatunkat,
hogy nyújtsunk segítséget az egyik pályázott, és nyert projektjük az Alpokalja-Fertı TájVidék Minısége térségi, területi védjegy bevezetéséhez.
A nyertes pályázat 50 millió forint összegő, melybıl 30 % összeg igényelhetı elılegként. Az
elıleg igényléséhez szükség van viszont ( 15 millió forint elılegnél ) 16,5 millió forint
összegő bankgaranciára.
Az Egyesület bankja ( Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet ) a bankgarancia kiállításához
hozzájárulna, ám a bankgarancia kiállítását települési önkormányzati kezességvállaláshoz
köti.
A védjegy kialakítása az egész térség érdeke. Több pályázatuknál is ( pl. a helyi Alkotóház
kialakítása pályázatnál is ) a kifizetési kérelemnél hozzákötik, hogy az alkotóház
csatlakozzon a Vidék Hálózata európai területi védjegyhez. Ebben a térségben most kerülne,
ezzel a Ledaer pályázattal a védjegy kialakításra, melynek szemmel látható eredményei is
lesznek, pl. a fertıszéplaki Kastélyban ( piactér, térségi múzeum, világörökségi központ ).
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Javasolom a képviselı-testületnek, hogy 2 millió forint összeg erejéig vállaljunk kezességet a
projekt megvalósításáért, kifejezve ezzel is elismerésünket a projekt szellemi terméke felé,
illetve köszönetünket az Egyesületnek az eddigi Leader pályázatok elıkészítésében való
közremőködésért.
Hozzászólás:
Balics János:ennek a kezesség nincs kockázata,hiszen az 50 000 000 Ft támogatást az
Egyesület elnyerte és felvett elıleget ebbıl vissza tudják fizetni. A Szolgáltató és Kulturális
Központ Nonpofit Kft. most nyert egy 32 M Ft-os támogatást a közremőködésükkel,így
javaslom a kezességvállalást.

Balics János az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövı Község Önkormányzat Képviselı-testülete elhatározza, hogy az Alpokalja- Fertı táj
Vidékfejlesztési Egyesület kérésére kezességvállalást nyújt „Az Alpokalja - Fertı táj térség
csatlakozása a Vidék Minısége európai területi védjegy hálózathoz „ címő projektjéhez.
A kezességvállalás mértéke: 2 millió forint
A kezességvállalás kezdete: azonnal
A kezességvállalás vége: a projekt megvalósítási idıtartama, a jelenleg érvényes rendelet
szerint 2014. december 31.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésrıl az Egyesületet értesítse.
Felelıs: Balics János polgármester
Határidı: Azonnal

A jelenlévık a javaslattal egyetértettek.
A képviselı-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
21/2014.(V.08.) határozat:Lövı Község Önkormányzat Képviselı-testülete elhatározza, hogy
az Alpokalja- Fertı táj Vidékfejlesztési Egyesület kérésére kezességvállalást nyújt „Az
Alpokalja - Fertı táj térség csatlakozása a Vidék Minısége európai területi védjegy
hálózathoz „ címő projektjéhez.
A kezességvállalás mértéke: 2 millió forint
A kezességvállalás kezdete: azonnal
A kezességvállalás vége: a projekt megvalósítási idıtartama, a jelenleg érvényes rendelet
szerint 2014. december 31.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésrıl az Egyesületet értesítse.
Felelıs: Balics János polgármester
Határidı: Azonnal
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Lukácsné: a Magyar Államkincstár Gyır-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága 2014.január
1-tıl törzskönyvi nyilvántartásba vette a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulást.
A módosult Társulás 26 önkormányzattal fog mőködni, melynek tagjai Sopron,Fertıd, Fertıszentmiklós városok továbbá 23 község, köztük van Lövı is. A Magyar Államkincstár a
benyújtott Társulási Megállapodásra változtatási javaslatokat kért a Tárulási Tanácstól néhány
pontban, ezeket ismerteti a jelenlévıknek.
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Balics János az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövı Község Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja a határozat 2.számú
mellékletét képezı , 8.számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt a Sopron és Térsége
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását, egyben felkéri és felhatalmazza Balics
János polgármestert annak aláírására.
Határidı: 2014. május 15.
Felelıs: Balics János polgármester
A jelenlévık a javaslattal egyetértettek.
A képviselı-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
22/2014.(V.08.)határozat: Lövı Község Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja a
határozat 2. számú mellékletét képezı, 8.számú módosítással
egységes szerkezetbe foglalt a Sopron és Térsége Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodását, egyben felkéri és felhatalmazza
Balics János polgármestert annak aláírására.
Határidı: 2014. május 15.
Felelıs: Balics János polgármester
Lukácsné: ismerteti a jelenlévıknek a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás által az
önkormányzatra készített 2013. évi ellenırzési jelentést.
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Balics János az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövı Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Sopron és Térsége Önkormányzati
Társulás által készített 2013. évi Éves Ellenırzési Jelentést az elıterjesztésben foglaltak
szerint jóváhagyja.
A képviselı-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével.
Felelıs: Balics János polgármester
Lukács Antalné jegyzı
Határidı: 2014. május 15.
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A jelenlévık a javaslattal egyetértettek.
A képviselı-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
23/2014.(V.08.)határozat: Lövı Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás által készített 2013.évi
Éves Ellenırzési Jelentést az elıterjesztésben foglaltak
szerint jóváhagyja.
A képviselı-testület megbízza a polgármestert a határozat
közlésével.
Felelıs: Balics János polgármester
Lukács Antalné jegyzı
Határidı: 2014. május 15.

Lukácsné: Ismerteti a Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft. Alapító Okiratának
módosítására vonatkozó tervezetet a jelenlévıknek. Az új Ptk. (a Polgári Törvénykönyvrıl
szóló 2013. évi V. tv ) 2014. március 15-i hatályba lépése kapcsán a törvény hatályba
lépésével összefüggı átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekrıl szóló 2013. évi CLXXVII tv.
elıírja, hogy a Ptk. hatályba lépését követı elsı létesítı okirat módosításával egyidejőleg
köteles a Társaság a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbmőködésérıl dönteni, és a
legfıbb szervi határozatot a cégbírósághoz benyújtani. A gazdasági társaságnak a Ptk.
rendelkezéseit ezen döntés idıpontjától kell alkalmaznia, ezt követıen a létesítı okirat nem
tartalmazhat a Ptk. rendelkezéseivel összhangban nem álló rendelkezést.
Szükség van továbbá az Alapító okirat módosítására a közhasznúság megújításával
kapcsolatban is. A 2011 évi CLXXV. Tv. (Civil törvény) 75 § (5) bekezdése szerint:
Az e törvény hatálybalépése elıtt nyilvántartásba vett közhasznú, illetve kiemelkedıen
közhasznú jogállás esetében a számviteli beszámolót letétbe helyezett szervezet 2014. május
31. napjáig továbbra is igénybe veheti az e törvény hatálybalépése elıtt megszerzett, valamint
a jogszabályok által számára biztosított kedvezményeket, jogállása közhasznú. Az e törvény
hatályba lépése elıtt nyilvántartásba vett közhasznú, illetve kiemelkedıen közhasznú
jogállású szervezet az e törvény szerinti feltételeknek való megfelelése esetén 2014. május 31.
napjáig kezdeményezheti az e törvénynek megfelelı közhasznúsági nyilvántartásba vételét.
2014. június 1. napjától csak az e törvény szerint közhasznúsági nyilvántartásba vett szervezet
jogosult a közhasznú megjelölés használatára és a közhasznú jogálláshoz kapcsolódó
kedvezmények igénybevételére. 2014. június 1. napjától a szervezet nyilvántartására illetékes
szerv törli az e törvény hatályba lépése elıtt nyilvántartásba vett közhasznú, illetve
kiemelkedıen közhasznú jogállású szervezetek közhasznú jogállását, kivéve ha a szervezet
igazolja, hogy az e törvény szerinti közhasznúsági nyilvántartásba vétel iránt kérelmét
benyújtotta, és a bíróság megállapítja, hogy a szervezet a törvényi feltételeknek megfelel.
A törvényi feltételek között szerepel, hogy a szervezet alapító okiratának tartalmaznia kell a
Civil törvény rendelkezéseit.
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Az SzKK alapító okirata nagy részben tartalmazza az elıírásokat, hiszen eddig is közhasznú
szervezetként mőködött, a lényegi módosítás abban áll a korábbiakhoz képest, hogy a
közhasznú tevékenység mellett az alapító okiratban meg kell jelölni azt a közfeladatot,
amelyet a közhasznú szervezet a közhasznú tevékenységhez kapcsolódóan ellát, megjelölve
azt a jogszabály helyet is, amely alapján a közfeladatot teljesíteni kell.
A fenti két jogszabály módosításon felül szükséges az alapító okirat módosítása a Felügyelı
bizottsági tagok megbízatásának lejárta miatt, illetve újra választásuk miatt.
Az ügyvezetı már az elızı ülésen megválasztásra került Kelemenné Lágler Éva személyében,
megbízatása 2014. április 01-tıl 2019. március 31-ig szól.
Javaslom a Felügyelı Bizottság tagjainak a korábbi tagokat Czetin Zoltánnét, Molnár
Zoltánnét,és Tóth Lóránt Lajosné válassza meg a képviselı-testület 2014.április 01-tıl
2019.március 31-ig.
Balics János az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövı Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Szolgáltató és Kulturális Központ
Nonprofit Kft. Felügyelı Bizottsági tagjainak 2014. április 01-tıl 2019. március 31-ig Czetin
Zoltánné Lövı,Fı u.215, Molnár Zoltánné Lövı,Vasúti sor 20.,Tóth Lóránt Lajosné Lövı,
Mezı u.4.szám alatti lakosokat választja meg.
A képviselı-testület megbízza a polgármestert azzal, hogy a fenti tagok megbízatásának
meghosszabbítása a Kft. Alapító Okiratában átvezetésre kerüljön.
Határidı: 2014. május 31.
Felelıs: Balics János polgármester
Lukács Antalné jegyzı
A jelenlévık a javaslattal egyetértettek.
A képviselı-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
24/2014.(V.08.)határozat: Lövı Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
a Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft.
Felügyelı Bizottsági tagjainak 2014. április 01-tıl
2019. március 31-ig Czetin Zoltánné Lövı, Fı u.215,
Molnár Zoltánné Lövı,Vasúti sor 20.,Tóth Lóránt
Lajosné Lövı, Mezı u.4 .szám alatti lakosokat választja meg.
A képviselı-testület megbízza a polgármestert azzal, hogy a fenti
tagok megbízatásának meghosszabbítása a Kft. Alapító Okiratában
átvezetésre kerüljön.
Határidı: 2014. május 31.
Felelıs: Balics János polgármester
Lukács Antalné jegyzı
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Balics János az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövı Község Önkormányzatának Képviselı-testület a Szolgáltató és Kulturális Központ
Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítását a 3. számú mellékletben foglaltak szerint
elfogadja.
A képviselı-testület mint alapító határoz arról,hogy a Szolgáltató és Kulturális Központ
Nonprofit Kft.a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel
összhangban továbbmőködjön.
A képviselı-testület jóváhagyja, hogy a Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit
Kft.közhasznú besorolását megújítsa.
A képviselı-testület megbízza a polgármestert azzal, hogy az Alapító Okiratot érintı
változások átvezetésérıl gondoskodjon.
Határidı: 2014. május 31.
Felelıs: Balics János polgármester
Lukács Antalné jegyzı
Kelemenné Lágler Éva ügyvezetı
A jelenlévık a javaslattal egyetértettek.
A képviselı-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
25/2014.(V.08.) határozat: Lövı Község Önkormányzatának Képviselı-testület
a Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft.
Alapító Okiratának módosítását a 3. számú mellékletben
foglaltak szerint elfogadja.
A képviselı-testület mint alapító határoz arról,hogy a Szolgáltató
és Kulturális Központ Nonprofit Kft.a Polgári Törvénykönyvrıl
szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban
továbbmőködjön.
A képviselı-testület jóváhagyja, hogy a Szolgáltató és Kulturális
Központ Nonprofit Kft.közhasznú besorolását megújítsa.
A képviselı-testület megbízza a polgármestert azzal, hogy az
Alapító Okiratot érintı változások átvezetésérıl gondoskodjon.
Határidı: 2014. május 31.
Felelıs: Balics János polgármester
Lukács Antalné jegyzı
Kelemenné Lágler Éva ügyvezetı
Lukácsné: Tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a Horváth László Alapítvány kuratóriumának
tagjai közül 6 fı Galavics Jenı, Varga Tiborné, Takács Istvánné, Dorner Ernıné, Lırincz
Vilmosné, és Fersli Gyuláné 2014. április 15-el lemondtak.
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A továbbiakban a kuratórium tagjait 3 fıben javaslom megállapítani. Javaslom elnöknek
Szalai Ferencné Fı u.207 szám alatti lakost, titkárnak Sopronyi Mária Terézia Kert u.6. szám
alatti lakost jelölje ki a képviselı-testület. Tájékoztatja a jelenlévıket arról, hogy Alapítvány
Alapító Okiratát a hatályos törvényi elıírásoknak megfelelıen módosítani szükséges, melyet
elvégeztünk, ezt ismerteti a jelenlévıknek.
Hozzászólás:
Balics János: a Horváth László Alapítvány Alapító Okiratának rendelkezései alapján a
mindenkori jegyzı a kuratórium tagja, így jelenleg Lukács Antal Györgyné a harmadik tag.
Mivel ı nem mondott le, így a tagsága változatlanul továbbra is fennáll.
Balics János az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövı Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Horváth László Alapítvány
kuratóriumi elnökének Szalai Ferencné 9461. Lövı, Fı u.207. szám alatti lakost ,a
kuratórumi titkárának Sopronyi Mária Terézia 9461. Lövı, Kert u.6. szám alatti lakost
kijelöli.
A képviselı-testület a Horváth László Alapítvány Alapító Okiratát a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalva a 4. számú mellékletben foglalt tartalommal elfogadja.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert,hogy a bírósági nyilvántartásban a
változások átvezetésérıl gondoskodjon.
Határidı: 2014. május 31.
Felelıs: Balics János polgármester
Lukács Antalné jegyzı
A jelenlévık a javaslattal egyetértettek.
A képviselı-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
26/2014.(V.08.)határozat: Lövı Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a
Horváth László Alapítvány kuratóriumi elnökének Szalai
Ferencné 9461. Lövı, Fı u.207. szám alatti lakost ,a
kuratórumi titkárának Sopronyi Mária Terézia 9461. Lövı,
Kert u.6. szám alatti lakost kijelöli.
A képviselı-testület a Horváth László Alapítvány Alapító
Okiratát a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a
4. számú mellékletben foglalt tartalommal elfogadja.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert,hogy a bírósági
nyilvántartásban a változások átvezetésérıl gondoskodjon.
Határidı: 2014. május 31.
Felelıs: Balics János polgármester
Lukács Antalné jegyzı
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Lukácsné: tájékoztatja a jelenléveket arról, hogy Varga Tiborné Fı u.2.szám alatti lakos
a nyugdíjas klub vezetésérıl is lemondott. Helyette javaslom 2014. április 1-jétıl
Sopronyi Mária Teréziát bízzák meg ezzel a feladattal. Javaslom részére havi 20 000 Ft
tiszteletdíj megállapítását.
Hozzászólás:
Balics János: a községben a fiatal nyugdíjasok részvételével megalakult az İszirózsa Klub is
mely hasznos szórakozási is kikapcsolódási lehetısége biztosít a tagjai részére.
Örvendetes, hogy az idısek klubjainak a száma is jelentısen megemelkedett az utóbbi idıben.
Sopronyi Mária Teréziát alkalmasnak tartom ezen feladat ellátására is javaslom a megbízását.
Balics János az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövı Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2014. április 01-tıl Sopronyi Mária
Terézia Lövı, Kert u.6.szám alatti lakost megbízza a nyugdíjas klub vezetıi feladatainak
ellátásával.
A képviselı-testület a megbízási díját havi 20 000 Ft-ban állapítja meg. A képviselı-testület
megbízza a polgármestert határozat közlésével.
Határidı: 2014. május 25.
Felelıs: Balics János polgármester
Lukács Antalné jegyzı
A jelenlévık a javaslattal egyetértettek.
A képviselı-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
27/2014.(V.08.)határozat: Lövı Község Önkormányzatának Képviselı-testülete2014.április
01-tıl Sopronyi Mária Terézia Lövı, Kert u.6. szám alatti lakost
megbízza a nyugdíjas klub vezetıi feladatainak ellátásával.
A képviselı-testület a megbízási díját havi 20 000 Ft-ban állapítja
meg. A képviselı-testület megbízza a polgármestert határozat
közlésével.
Határidı: 2014. május 25.

Felelıs: Balics János polgármester
Lukács Antalné jegyzı
Lukácsné:ismerteti a Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Törvényességi
Fıosztályának törvényességi felhívását a jelenlévıknek. Célellenırzés keretében a
kormányhivatal vizsgálatot folytatott a belsı ellenırzésre vonatkozó rendelkezések
érvényesülésérıl az önkormányzatoknál,így nálunk is.
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Ennek során megállapította,hogy a Lövıi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Mőködési Szabályzata jogsértı, mivel nem tartalmazza a belsı ellenırzést végzı
személy,vagy szervezet,vagy szervezeti egység jogállását,feladatait.
A felhívásnak eleget téve a szabályzat módosítottuk, melyet ismertet a jelenlévıknek.
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Balics János az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövı Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Gyır-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal Törvényességi Fıosztályának GYB-04/836-1/2014. számon kiadott
törvényességi felhívását elfogadja,és a Lövıi KÖH Szervezeti Mőködési Szabályzatát az
alábbiak szerint módosítja:
A Lövıi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. február 7-én elfogadott Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának 11.§-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„11.§ (1)A Lövıi KÖH pénzügyi –számviteli rendjét külön szabályzat tartalmazza.
A közös önkormányzati hivatal és hivatalhoz tartozó önkormányzatok, azok intézményeinek
belsı ellenırzését a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás látja el. A belsı ellenırzések
éves ellenırzési terv alapján történnek A kapcsolattartásért,és az ellenırzési terv
végrehajtásáért a jegyzı felelıs.
(2)A belsı ellenırzés a bizonyosságot adó tevékenysége keretében elemzi, értékeli az
irányítási folyamatokat és a belsı kontrollrendszer kialakítását,mőködését aszerint,hogy azok
eredményesen, hatékonyan és gazdaságosan biztosítják-e a szervezeti célok megvalósítását.
E feladata körében a belsı ellenırzés elsısorban:
-elemzi és értékeli a belsı kontrollrendszer mőködését, vizsgálja eredményességét,
hatékonyságát és gazdaságosságát,
-az ellenırzések során megállapításokat, következtetéseket, javaslatokat fogalmaz meg,
-a belsı ellenırzési jelentések alapján megtett intézkedéseket nyomon követi.”
A Szervezeti és Mőködési Szabályzat többi pontja változatlanul érvényes, hatályban marad.
Ezen módosítás 2014. május 15-jén lép hatályba.
A képviselı-testület megbízza a polgármester a határozat közlésével.
Határidı: 2014. május 15.
Felelıs: Balics János polgármester

A jelenlévık a javaslattal egyetértettek.
A képviselı-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
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28/2014.(V.08.)határozat: Lövı Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a GyırMoson-Sopron Megyei Kormányhivatal Törvényességi Fıosztályának GYB-04/836-1/2014.
törvényességi felhívását elfogadja,és a Lövıi KÖH Szervezeti Mőködési Szabályzatát az
alábbiak szerint módosítja:
A Lövıi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. február 7-én elfogadott Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának 11.§-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„11.§ (1)A Lövıi KÖH pénzügyi –számviteli rendjét külön szabályzat tartalmazza.
A közös önkormányzati hivatal és hivatalhoz tartozó önkormányzatok, azok intézményeinek
belsı ellenırzését a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás látja el. A belsı ellenırzések
éves ellenırzési terv alapján történnek A kapcsolattartásért,és az ellenırzési terv
végrehajtásáért a jegyzı felelıs.
(2)A belsı ellenırzés a bizonyosságot adó tevékenysége keretében elemzi, értékeli az
irányítási folyamatokat és a belsı kontrollrendszer kialakítását,mőködését aszerint,hogy azok
eredményesen, hatékonyan és gazdaságosan biztosítják-e a szervezeti célok megvalósítását.
E feladata körében a belsı ellenırzés elsısorban:
-elemzi és értékeli a belsı kontrollrendszer mőködését, vizsgálja eredményességét,
hatékonyságát és gazdaságosságát,
-az ellenırzések során megállapításokat, következtetéseket, javaslatokat fogalmaz meg,
-a belsı ellenırzési jelentések alapján megtett intézkedéseket nyomon követi.”
A Szervezeti és Mőködési Szabályzat többi pontja változatlanul érvényes, hatályban marad.
Ezen módosítás 2014. május 15-jén lép hatályba.
A képviselı-testület megbízza a polgármester a határozat közlésével.
Határidı: 2014. május 15.
Felelıs: Balics János polgármester

Balics János:tájékoztatja a jelenlévıket arról, hogy Lövıi Általános Iskola vidékrıl járó
diákok utaztatást a MIKÓ-busz Szolgáltató Kft-vel biztosítja. Az Intézményfenntartó Központ
(KLIK) csak a körzetbe tartozó diákok utaztatásának költségét vállalta át.
A körzeten kívül érkezı 19 diák utazási költségét ebben a tanévben önkormányzatunknak kell
biztosítani ez 2 500 000 Ft-ot jelent. Ezen intézkedéssel nem értünk egyet, de a szülık
ennek költségét nem tudják átvállalni. Javaslom a képviselı-testületnek a szállítási költségre
2,5 M Ft-ot biztosítson a Lövıi Általános Iskola részére.

A jelenlévık az utazási költségek biztosítását támogatták.
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Balics János az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövı Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2013/2014-es tanévben a Lövıi
Általános Iskolába járó körzeten kívülrıl érkezı diákok szállítására 2 500 000 Ft-ot
biztosít.
A képviselı-testület a 2014. évi költségvetés elıirányzatai között a következı átcsoportosítást
rendeli el:
ZÁROLÁS: A költségvetési tartalék terhére 2 500 000 Ft.
KIADÁSI PÓTELİIRÁNYZAT: 8411403-1 Város és községgazdálkodás szakfeladaton,
0533741 szállítás elıirányzaton 2 500 000 Ft biztosítása a Lövıi Általános Iskola részére.
A képviselı-testület a megállapított összeget a személyszállítási vállalkozási szerzıdések
alapján biztosítja.
Határidı: 2014. május 15.
Felelıs: Balics János polgármester
Lukács Antalné jegyzı

A jelenlévık a javaslattal egyetértettek.
A képviselı-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
29/2014.(V.08.)határozat: Lövı Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a
2013/2014-es tanévben a Lövıi Általános Iskolába járó körzeten kívülrıl érkezı diákok
szállítására 2 500 000 Ft-ot biztosít.
A képviselı-testület a 2014. évi költségvetés elıirányzatai között a következı átcsoportosítást
rendeli el:
ZÁROLÁS: A költségvetési tartalék terhére 2 500 000 Ft.
KIADÁSI PÓTELİIRÁNYZAT: 8411403-1 Város és községgazdálkodás szakfeladaton,
0533741 szállítás elıirányzaton 2 500 000 Ft biztosítása a Lövıi Általános Iskola részére.
A képviselı-testület a megállapított összeget a személyszállítási vállalkozási szerzıdések
alapján biztosítja.
Határidı: 2014. május 15.
Felelıs: Balics János polgármester
Lukács Antalné jegyzı

19

20

