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Községi Önkormányzat
Lövő
6-1 /2014.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2014. július 3-án az önkormányzat hivatali helyiségben a képviselő- testület
rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak: Balics János polgármester
Hollósi Gábor alpolgármester
Tischlerné Németh Noémi
Regényiné Demeter Mónika
Takács Vilmos
Szalai János
Tóth József Sándor képviselők
Lukács Antalné jegyző

Balics János : köszönti a megjelenteket, megállapítja,hogy a képviselő-testület tagjai teljes
létszámban megjelentek, így az ülés határozatképes azt megnyitja.
Balics János a napirendre az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat fogadja el
a mai ülésén:
1.)A Sportöltöző felújításnál végzett munkák többletköltségeinek elszámolásáról döntés
2.) Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Balics János polgármester
A jelenlévők a javasolt napirendi pontokkal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
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40/2014.(VII.03.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az alábbi napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.)A Sportöltöző felújításnál végzett munkák többletköltségeinek elszámolásáról döntés
2.) Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Balics János polgármester

1.)A Sportöltöző felújításnál végzett munkák többletköltségeinek elszámolásáról döntés
Balics János:a legutóbbi két testületi ülésen már tájékoztattam a képviselő-testületet
arról,hogy a sportöltöző felújításánál az eredetileg tervezett összegen kívül jelentős
többletköltségek jelentkeznek,de ezügyben döntés még nem született. Az öltöző felújítására
a Lövői Sportegyesület 14 991 848 Ft támogatást nyert. A kivitelező a BETONÉPFOR KFT,a
pályázat beadáskori ajánlatához visszonyítva több mint 1 M Ft-tal magasabb összegre adott
árajánlatot,így ténylegesen így 16 058 645 Ft- ra kötöttek vállalkozási szerződést. Nem értem
a megemelt árajánlat miért nem tartalmazta a pótmunkákban szereplő tételeket.
A pályázatírásra 952 500 Ft,a műszaki ellenőr költségeire 100 000 Ft,így összesen 17 111 145
Ft került a Sportegyesületnek átadásra Támogatási Megállapodással. A munkák befejezésével
már közel 20 M Ft lett a tényleges kivitelezés költsége.
A sportöltözőnél nem pályázatban szereplő típusú, értékű és darabszámú berendezések
kerültek beépítésre, amelyet a kivitelező felé jeleztem. A gázóra áthelyezését írásban
megrendeltem, a pisuár kialakítására szóban adtam megbízást, de a többi munkára nem történt
megrendelés sem önkormányzatunk, sem az egyesület részéről.
Ismerteti a Kft. által a többletmunkákra beadott vállalkozói árajánlatot. Elmondja, hogy az
elvégzett többletmunkák költsége 2 248 830 Ft +ÁFA. A költségvetési rendeletben 1 M Ft
összeghatárig rendelkezhet a polgármester,így ebben az ügyben a döntést a képviselőtestületnek kell meghozni.
Hozzászólások:
Tóth József Sándor: a vállalkozói árajánlatban szereplő tételek nagyobb része a pályázatban is
szerepeltek. Az elvégzett munkákra kiszámlázott összeget magasnak tartom.
Hollósi Gábor: a többletmunkáknál csak az önkormányzat által megrendelt munkák
kifízetését támogatom, az indokolatlanul magas költségek miatt a többit nem.
Takács Vilmos: nem javaslom a többletmunkák kifizetését.
Szalai János: a sportöltöző felújítása közel 20 M Ft-ba került,ezért egy új épületet is lehetett
volna építeni.
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Balics János az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a BETONÉPFOR Kft. által a
Sportöltöző felújítása során a többletmunkákra adott vállalkozói árajánlatot a jelenlegi
formában nem fogadja el, a Kft kifizetési kérelmét elutasítja. A testület csak az önkormányzat
által írásban és szóban megrendelt munkák kifizetését engedélyezi.
A kivitelezés során nem a pályázatban szereplő típusú, értékű és darabszámú berendezések
kerültek beépítésre, ezért a többlet munkákban szereplő műveletekre nem maradt fedezet.
A fentiekre tekintettel a képviselő-testület nem támogatja a meg nem rendelt többletmunkák
kifízetését.
A határozat felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással a Győri Törvényszéktől lehet
kérni a határozat közlésétől számított 30 napon belül.
A képviselő-testület megbízza a polgármester a határozat közlésével.
Határidő: 2014.július 15.
Felelős: Balics János polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
41/2014.(VII.03.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
BETONÉPFOR Kft. által a Sportöltöző felújítása során a
többletmunkákra adott vállalkozói árajánlatot a jelenlegi
formában nem fogadja el,a Kft. kifizetési kérelmét elutasítja.
A testület csak az önkormányzat által írásban és
szóban megrendelt munkák kifizetését engedélyezi.
A kivitelezés során nem a pályázatban szereplő típusú, értékű
és darabszámú berendezések kerültek beépítésre,ezért a
többlet munkákban szereplő műveletekre nem maradt fedezet.
A fentiekre tekintettel a képviselő-testület nem támogatja a
meg nem rendelt többletmunkák kifízetését.
A határozat felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással a
Győri Törvényszéktől lehet kérni a határozat közlésétől
számított 30 napon belül.
A képviselő-testület megbízza a polgármester a határozat
közlésével.
Határidő:2014.július 15.
Felelős: Balics János polgármester
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2.)Egyéb feladatok

Lukácsné: a képviselő-testület a 2014.május 8-i ülésén elfogadta a Horváth László Alapítvány
módosított Alapító Okiratát .Az okiratot a változások átvezetése végett a Győri Törvényszékhez benyújtottuk. A törvényszék hiánypótló végzést adott ki, melyben az Alapító Okirat
kiegészítését kérték az új PTK-ben meghatározott kizáró és összeférhetetlenségi szabályokkal.
Ismerteti az Alapítvány módosított Alapító Okiratának tervezetét a jelenlévőknek.

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Balics János az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horváth László Alapítvány Alapító
Okiratát a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az 1. számú mellékletben foglalt
tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bírósági nyilvántartásban a
változások átvezetéséről gondoskodjon.
Határidő: 2014. július 20.
Felelős: Balics János polgármester
Lukács Antalné jegyző

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
42/2014.(VII.03.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Horváth László Alapítvány Alapító Okiratát a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalva az 1. számú mellékletben foglalt
tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,hogy a
bírósági nyilvántartásban a változások átvezetéséről
gondoskodjon.
Határidő: 2014. július 20.
Felelős: Balics János polgármester
Lukács Antalné jegyző
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Lukácsné:ismerteti a Szolgáltató és Kulturális Központ kérelmét .A központban több
sportszervezet tart foglalkozásokat, van aerobik, jóga,hastánc és női torna,és ezek
színvonalasabb megtartásához még néhány eszköz és felszerelés beszerzésére szükség lenne.
Az eszközök bővítésére a központ ügyvezetője 800 000 Ft támogatást kér.
Továbbá a 2014.július 6-án a központban játszónapi jótékonysági délutánt tartanak a dévai
Szent Ferenc Alapítvány közreműködésével. Az ügyvezető kéri, hogy a képviselő-testület
lehetőségeihez mérten támogassa a rendezvényt.
Hozzászólások:
Balics János:a 2014.évi költségvetés megtárgyalásakor már említettük,hogy a községben
működő sporttal foglalkozó civil szervezeteket is támogatni szeretnénk,hiszen ezen
foglalkozásokon is lövői lakosok vesznek részt. Javaslom a sportfelszerelések támogatására
800 000 Ft-ot biztosítson a testület, melyen a 4 sportszervezet részére eszközök kerülnének
beszerzésre. A sporteszközök a Szolgáltató és Kulturális Központ tulajdonát képezik,csak
használatra kaphatják meg a szervezetek.
Tischlerné Németh Noémi: a vasárnapi programon gyermekenként 1800 Ft a belépőjegy ára,
a további gyermekeknél már van kedvezmény,de a gyermekek mindent kipróbálhatnak ezen
összegért. Szintén kéri, hogy lehetőség szerint az Alapítványt támogassa a képviselő-testület.
Takács Vilmos: a játszónapi programokra 30 000 Ft támogatást javasolok.

Balics János az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szolgáltató és Kulturális Központ
Nonprofit Kft. részére sporteszközök, felszerelések vásárlására, és a jótékonysági délutánra
830 000 Ft vissza nem térítendő támogatást állapít meg.
A képviselő-testület a 2014.évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást
rendeli el:
ZÁROLÁS: A költségvetési tartalék terhére 830 000 Ft.
KIADÁSI PTELŐIRÁNYZAT: 999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek szakfeladaton,
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás cofogon,05511021 Egyéb működési célú
támogatás államháztartáson kívülre nonprofit gazdasági társaságok részére előirányzaton
800 000 Ft + 30 000 Ft támogatás biztosítása a Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit
Kft.részére
A képviselő-testület megbízza a polgármester erre vonatkozó támogatási megállapodás
megkötésével.
Határidő: 2014.július 31.
Felelős: Balics János polgármester
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Lukács Antalné jegyző

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
43/2014.(VII.03.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft. részére sporteszközök, felszerelések
vásárlására , és a jótékonysági délutánra 830 000 Ft vissza nem térítendő támogatást állapít
meg.
A képviselő-testület a 2014.évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást
rendeli el:
ZÁROLÁS: A költségvetési tartalék terhére 830 000 Ft.
KIADÁSI PTELŐIRÁNYZAT: 999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek szakfeladaton,
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás cofogon,05511021 Egyéb működési célú
támogatás államháztartáson kívülre nonprofit gazdasági társaságok részére előirányzaton
800 000 Ft + 30 000 Ft támogatás biztosítása a Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit
Kft.részére
A képviselő-testület megbízza a polgármester erre vonatkozó támogatási megállapodás
megkötésével.
Határidő: 2014. július 31.
Felelős: Balics János polgármester
Lukács Antalné jegyző

Balics János: tájékoztatja a jelenlévőket a park felújítási munkák jelenlegi állásáról,és a Kert
utcában a jövő héten elkezdődő munkákról. Elmondja,hogy a másik két utca felújítási munkái
is lépcsőzetesen majd elkezdődnek ,várhatóan szeptember 30-ig fejeződnek be.
-Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy már több alkalommal felvetődött az önkormányzati
gépek tárolására szolgáló helyiségek,épület hiánya. A volt Molnár kocsma épülete eladás alatt
van,esetleg lehetne érdeklődni mennyiért kínálják az épületet. Az épület körül a kerítés
rossz állapotban van,ennek javítására a tulajdonost mindenképpen fel kell szólítani.
-Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy az orvosi rendelő felújítási munkái is befejeződtek,
az átadására a parkkal egy időpontban kerül sor.
-Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy Sopronkövedsen egy tűzoltó őrs létrehozását tervezik,
ezügyben a soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltségre írtunk megkeresést, akik
a felvetett kérdések ügyében a megyei Igazgatósághoz irányítottak engem.
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