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Községi Önkormányzat
Lövő
3-1/2015.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2015.február 25-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
Spóner Tibor képviselők
Lukács Antalné jegyző
Ács Zoltán Józsefné gazdálkodási főmunkatárs
3 fő helyi lakos

Hollósi Gábor: köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület
tagjai teljes létszámban megjelentek,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.)Az önkormányzat 2015.évi pénzügyi tervének elfogadása
2.)A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások
megállapítása
3.)Vízi közművek vagyonértékelése és vízmérők átadása ügyében döntés
4.)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:
9/2015.(II.25.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi
az alábbi napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.)Az önkormányzat 2015.évi pénzügyi tervének elfogadása
2.)A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások és
gyermekvédelmi támogatások megállapítása
3.)Vízi közművek vagyonértékelése és vízmérők átadása ügyében
döntés
4.)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 Gábor József hitelesítse.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Takács
Gábor Józsefet választja meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
10/2015.(II.25.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
jegyzőkönyv hitelesítőnek Takács Gábor Józsefet választja meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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1.)Az önkormányzat 2015.évi pénzügyi tervének elfogadása
Hollósi Gábor: ismerteti az önkormányzat 2015.évi költségvetési tervezetének indoklását a
jelenlévőknek. Elmondja, hogy milyen beruházások és fejlesztések várhatók,és erre mekkora
összeget fordít az önkormányzat.
A községben működő egyesületek és civil szervezetek képviselőivel az előző napokban a
céljaikról és működésükhöz szükséges támogatási keretekről egyeztettük és az alábbi
támogatások megállapítását javaslom részükre:
A Lövői Sportegyesület részére 7 020 000 Ft-ot, ezen belül a Labdarugó szakosztály részére
4 300 000 Ft-ot, Sakk szakosztály részére 1 6000 000Ft-ot, Ritmikus gimnasztika szakosztály
részére 770 000 Ft, Kinológiai szakosztály részére 200 000 Ft-ot,az Asztalitenisz klub részére
150 000 Ft-ot javaslok. Tenisz Klub Lövő részére 950 000 Ft-ot, a Lövői Horgász Egyesület
részére 2 500 000 Ft-ot, West Wind Motoros Baráti Kör Egyesület részére 900 000 Ft-ot,
a Lövői Ijász,- és Hagyományőrző és Természetjáró Egyesület részére 1 000 000 Ft-ot
melynek igénybevétele a Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft-n keresztül történik.
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Lövő részére 2 000 000 Ft-ot,a Lövői Polgárőr Egyesület
részére 400 000 Ft-ot javaslok.
A Római Katolikus Plébánia Lövő részére 1 500 000 Ft-ot, a Lövői Nagyboldogasszony
Templom Kórusa részére 250 000 Ft-ot, a Vöröskereszt Alapszervezete részére 620 000 Ft-ot
javaslok.
Az alapítványok támogatását az alábbiak szerint javaslom: „A gyermekekért és az iskoláért „
Alapítvány 1 910 000 Ft + fejújításra 3 250 000 Ft, Kardos Mente Erdélyért Alapítvány
100 000 Ft, a Lövői Napköziotthonos Óvoda Óvodásaiért Közalapítvány 100 000 Ft,
a Közbiztonságért Alapítvány 50 000 Ft, Horváth László Alapítvány 360 000 Ft.
( írásos előterjesztés csatolva )

Kérdések, hozzászólások:
Ács Zoltán Józsefné: ismerteti az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló rendelettervezetet a jelenlévőknek.
Lukácsné: ismerteti az előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható következményeiről.
( Előzetes hatásvizsgálati lap csatolva )

Tischlerné Németh Noémi: a közművelődési és könyvtári feladatokra kapott összeget
mire használják fel ? A zöldterület kezelésére mekkora összeget terveztek, és nem lehetséges
az, hogy ezt a Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft. kapja meg, mivel ők
vissza tudnák igényelni ennek az ÁFÁ-ját ?
Spóner Tibor: javasolja, hogy a következő évben a támogatások megállapítása előtt egyes
civil szervezetek adjanak tájékoztatást az előző évi bevételeikről és kiadásairól.
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Ács Zoltán Józsefné reagál a felvetésekre:
Közművelődési és könyvtári feladatokra 1 613 100 Ft-ot kapunk, melyet teljes egészében
átadunk a Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft-nek.
Az idei évben zöldterület kezelésére 6,2 M Ft-ot terveztük, mely a virágosítás, parkosítás,és a
traktor működtetésének költségeit tartalmazza. A Kft. csak azon feladatok után igényelheti
vissza az ÁFÁ-t melyek az Alapító Okiratában szerepelnek, és csak arányosítottan igényelheti
vissza, mivel nonprofit szervezet.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szolgáltató és Kulturális Központ
Nonprofit Kft. 2015. évi támogatást 23 100 717 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
A Kft működéséhez:
16 563 000 Ft
A Kábel TV működéséhez
5 437 717 Ft
A kiszenekar részére
50 000 Ft
Az Ifjúsági Klub részére
50 000 Ft
A Lövői Íjász-és Hagyományőrző és Természetjáró
Egyesület részére
1 000 000 Ft támogatást biztosít megállapodás alapján.
A megállapított támogatásokat az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet
tartalmazza.
A képviselő-testület megbízza a polgármester erre vonatkozó támogatási megállapodás
megkötésével.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antalné jegyző

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
11/2015.(II.25.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szolgáltató
és Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2015. évi támogatást
23 100 717 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
A Kft működéséhez
16 563 000 Ft
A Kábel TV működéséhez
5 437 717 Ft
A kiszenekar részére
50 000 Ft
Az Ifjúsági Klub részére
50 000 Ft
A Lövői Íjász-és Hagyományőrző és Természetjáró
Egyesület részére
1 000 000 Ft
támogatást biztosít megállapodás alapján.
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Határozat folytatása:
A megállapított támogatásokat az önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló rendelet tartalmazza.
A képviselő-testület megbízza a polgármester erre vonatkozó
támogatási megállapodás megkötésével.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antalné jegyző

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde
2015. költségvetését 50 632 520 Ft bevétellel és 50 632 520 Ft kiadással elfogadja.
Az intézmény részletes költségvetését az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
rendelet melléklete tartalmazza.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antalné jegyző

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:

12/2015.(II.25.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői
Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2015. költségvetését
50 632 520 Ft bevétellel és
50 632 520 Ft kiadással elfogadja.
Az intézmény részletes költségvetését az önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló rendelet melléklete tartalmazza.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antalné jegyző
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyesületek 2015.évi költségvetési
támogatását az alábbiak szerint állapítja meg :
Lövői Sportegyesület
7 020 000 Ft, az alábbi megosztás szerint:
Labdarugó szakosztály
4 300 000 Ft
Sakk szakosztály
1 600 000 Ft
Ritmikus gimnasztika szakosztály
770 000 Ft
Kinológiai szakoszály
200 000 Ft
Asztalitenisz klub
150 000 Ft.
A Lövői Horgász Egyesület
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Lövő
Lövői Polgárőr Egyesület
Tenisz Klub Lövő
West Wind Motoros Baráti Kör
Egyesület

2 500 000 Ft
2 000 000 Ft
400 000 Ft
950 000 Ft
900 000 Ft

Az egyesületek támogatását az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet
tartalmazza.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert erre vonatkozó támogatási megállapodások
megkötésével.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antalné jegyző
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
13/2015.(II.25.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az egyesületek 2015.évi költségvetési támogatását
az alábbiak szerint állapítja meg :
Lövői Sportegyesület
7 020 000 Ft, az alábbi megosztás szerint:
Labdarugó szakosztály
4 300 000 Ft
Sakk szakosztály
1 600 000 Ft
Ritmikus gimnasztika szakosztály
770 000 Ft
Kinológiai szakoszály
200 000 Ft
Asztalitenisz klub
150 000 Ft.
A Lövői Horgász Egyesület
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Lövő
Lövői Polgárőr Egyesület
Tenisz klub Lövő
West Wind Motoros Baráti Kör
Egyesület

2 500 000 Ft
2 000 000 Ft
400 000 Ft
950 000 Ft
900 000 Ft
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Határozat folytatása:
Az egyesületek támogatását az önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló rendelet tartalmazza.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert
erre vonatkozó támogatási megállapodások megkötésével.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antalné jegyző

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek és alapítványok
2015.évi támogatását az alábbiak szerint állapítja meg:
Római Katolikus Plébánia Lövő
1 500 000 Ft
Lövői Nagyboldogasszony Templom
kórusa
250 000 Ft
Vöröskereszt Alapszervezete
620 000 Ft
„A gyermekekért és az iskoláért”
Alapítvány
1 910 000 Ft
+ felújításra 3 250 000 Ft
Kardos Mente Erdélyért Alapítvány
100 000 Ft
Lövői Napköziotthonos Óvoda Óvodásaiért
Közalapítvány
100 000 Ft
Közbiztonságért Alapítvány
50 000 Ft
Horváth László Alapítvány
360 000 Ft
A civil szervezetek és az alapítványok támogatását az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet tartalmazza.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert erre vonatkozó támogatási megállapodások
megkötésével.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antalné jegyző
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
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14/2015.(II.25.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
civil szervezetek és alapítványok 2015.évi támogatását az alábbiak
szerint állapítja meg:
Római Katolikus Plébánia Lövő
1 500 000 Ft
Lövői Nagyboldogasszony Templom
kórusa
250 000 Ft
Vöröskereszt Alapszervezete
620 000 Ft
„A gyermekekért és az iskoláért „
Alapítvány
1 910 000 Ft
+ felújításra 3 250 000 Ft
Kardos Mente Erdélyért Alapítvány
100 000 Ft
Lövői Napköziotthonos Óvoda Óvodásaiért
Közalapítvány
100 000 Ft
Közbiztonságért Alapítvány
50 000 Ft
Horváth László Alapítvány
360 000 Ft
A civil szervezetek és az alapítványok támogatását az önkormányzat
2015. évi költségvetéséről szóló rendelet tartalmazza.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert
erre vonatkozó támogatási megállapodások megkötésével.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antalné jegyző

A képviselő-testület az előterjesztett rendelet –tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és
egyhangulag megalkotta a 2/2015.(II. 26.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat
2015. évi költségvetéséről.
( rendelet csatolva )

2.)A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások és gyermekvédelmi
támogatások megállapítása
Lukácsné: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról az 1993.évi III. törvény
módosításával (továbbiakban: Szt.) 2015.március 1-jétől a pénzbeli és természetbeni ellátások
rendszere jelentősen átalakul. A hatályba lépő hatásköri rendelkezésekkel az állami
szabályozással hatáskörben nyújtott és az önkormányzati segélyezéssel kapcsolatos feladatok
szétválasztásra kerültek.
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A módosítás alapján ettől az időponttól a járási hivatal dönt az aktív korúak ellátása
tekintetében is.
Az önkormányzati segélyezés körében a módosítással megszűnik a korábban képviselőtestületi hatáskörbe tartozó méltányossági közgyógyellátás, méltányossági ápolási díj,az
önkormányzati segély,valamint az adósságkezelési szolgáltatás,mint az önkormányzat által
adható önálló támogatási forma. Megszűnik továbbá a jegyző hatáskörébe tartozó
lakásfenntartási támogatás, és a rendszeres szociális segély.
A megszűnő ellátások helyett a módosított Szt. egységes ellátásként bevezeti a települési
támogatást. A megszűnő pénzbeli ellátások egy része beépül a települési támogatás
rendszerébe.
Az Szt. módosított 45.§ (1) bekezdése alapján települési támogatás nyújtható különösen
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a 18. életévét betöltött tartósan
beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,a gyógyszerkiadások
viseléséhez,a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.
Az Szt. alapján a testület rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani a létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került,valamint az időszakosan vagy tartósan
létfenntartási gonddal küzdő személyek részére.
Ezt figyelembe véve a képviselő-testület rendeletben köteles megállapítani milyen
települési támogatásokat nyújt,erre vonatkozó rendeletét legkésőbb 2015.február 28-áig
meg kell alkotni,a rendelkezések 2015.március 1-jével lépnek hatályban.
Ismerteti a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi
támogatásokról szóló rendelet-tervezetet a jelenlévőknek.
Ismerteti az előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható következményeiről.
( Előzetes hatásvizsgálati lap csatolva)

Kérdés:
Spóner Tibor: az új szülötteknek egyéb támogatás biztosításán nem gondolkoztak,
pl. babakötvényen ?
Lukácsné reagál a feltett kérdésre:
Babakötvényt központilag biztosít a kormányzat a Magyar Államkincstáron keresztül,
erre helyi támogatást nem tervezetünk.

A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és
megalkotta a 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletét a pénzbeli és természetben
nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról.
( rendelet csatolva )
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3.)Vízi közművek vagyonértékelése és vízmérők átadása ügyében döntés
Lukácsné: A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban:
Vksztv.) kötelező jelleggel írja elő az ellátásért felelős önkormányzatok tulajdonában lévő
vízi közművek legkésőbb 2015. december 31-ig történő vagyonértékelését.
A Lövői térség önkormányzatai (Lövő, Egyházasfalu, Nemeskér, Sopronhorpács, Und,Újkér,
Völcsej) a víziközműveik (vízellátó és szennyvízkezelő rendszereik) vagyonértékelésének
lebonyolításával kapcsolatos feladatok elvégzésére Együttműködési Megállapodást
szándékoznak kötni egymással. Ennek keretében az ellátásért felelősök közös képviselőjének
Lövő Község Önkormányzatát kérik fel.
Az ellátásért felelősök képviselőjét felhatalmazzák:
- a feladat elvégzéséhez szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolításával,
- képviseletükben a nyertes vállalkozóval való szerződéskötésre,
- együttműködési megállapodás megkötésére a víziközmű vagyon üzemeltetését
végző Soproni Vízmű Zrt.-vel a birtokában lévő adatok szolgáltatására.
Ismerteti a megállapodások tervezetét a jelenlévőknek
A vagyonértékelésre vonatkozó megállapodásokat a képviselő-testületnek el kell fogadni.
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az önkormányzat tulajdonában
lévő víziközmű vagyon vagyonértékelési feladatainak elvégzésére, az érintett önkormányzatok között létrejövő - jelen határozat 1. számú mellékletét képező – Együttműködési
Megállapodással, annak aláírására felhatalmazza Hollósi Gábor polgármestert.
A képviselő-testület az Együttműködési Megállapodásban a víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény 9.§ (3) bekezdése alapján, az ellátásért felelősök közös
képviselőjének Lövő Község Önkormányzatát kéri fel, az ellátásért felelősök képviselőjét
felhatalmazza:
- a feladat elvégzéséhez szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolításával,
- képviseletében a nyertes vállalkozóval való szerződéskötésre,
- együttműködési megállapodás megkötésére a vízi közmű vagyon üzemeltetését
végző Soproni Vízmű Zrt. -vel a birtokában lévő adatok szolgáltatására.
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Lövő térségi önkormányzatok tulajdonában lévő víziközmű vagyon értékeléséhez szükséges adatszolgáltatás
elvégzéséhez Lövő Község Önkormányzata mint ellátásért felelősök képviselője és a Soproni
Vízmű Zrt. között létrejövő –jelen határozat 2. számú mellékletét képező Megállapodással,
annak aláírására felhatalmazza Hollósi Gábor polgármestert.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
15/2015.(II.25.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az
önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon vagyonértékelési feladatainak
elvégzésére, az érintett önkormányzatok között létrejövő - jelen határozat 1. számú
mellékletét mellékletét képező - Együttműködési Megállapodással, annak aláírására
felhatalmazza Hollósi Gábor polgármestert.
A képviselő-testület az Együttműködési Megállapodásban a víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény 9.§ (3) bekezdése alapján, az ellátásért felelősök közös
képviselőjének Lövő Község Önkormányzatát kéri fel, az ellátásért felelősök képviselőjét
felhatalmazza:
- a feladat elvégzéséhez szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolításával,
- képviseletében a nyertes vállalkozóval való szerződéskötésre,
- együttműködési megállapodás megkötésére a vízi közmű vagyon üzemeltetését
végző Soproni Vízmű Zrt. -vel a birtokában lévő adatok szolgáltatására.
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Lövő térségi önkormányzatok tulajdonában lévő víziközmű vagyon értékeléséhez szükséges adatszolgáltatás
elvégzéséhez Lövő Község Önkormányzata mint ellátásért felelősök képviselője és a Soproni
Vízmű Zrt. között létrejövő –jelen határozat 2. számú mellékletét képező Megállapodással,
annak aláírására felhatalmazza Hollósi Gábor polgármestert.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

Lukácsné: az elfogadott megállapodások alapján a képviselő-testületnek a Lövő Térségi
Vízellátó Rendszer és a Lövő Térségi Szennyvízelvezető és Tisztító Rendszer vagyonára
vonatkozó vagyonértékelési feladatok elvégzésére közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.
A jelenleg hatályos közbeszerzési szabályzat alapján a bírálóbizottságba 4 tagot kell
választani. Javaslom az alábbi személyeket: Regényiné Demeter Mónikát a bizottság
elnökének, tagjainak Dr. Molnár Dénes közbeszerzési szakértőt, a Soproni Vízmű Zrt
képviseletében Szőke Józsefet, és Spóner Tibort.
Ismerteti a közbeszerzési eljárás lebonyolítására a DEXTELLA Kft-vel - kötendő megbízási
szerződés tervezetét. Elmondja, hogy Dr. Molnár Dénes közbeszerzési szakértő a szolgáltatást
300 000 Ft + ÁFA összegért végezné el. Elmondja, hogy a közbeszerzési költségek
megtérítése az önkormányzatnak a Közös Pénzügyi Alapból történik.
A bizottság tagjai a jelölést elfogadták.
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:

Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lövő Térségi Vízellátó Rendszer és a
Lövő Térségi Szennyvízelvezető és Tisztító Rendszer vagyonára vonatkozó vagyonértékelési
feladatok elvégzésére közbeszerzési eljárást folytat le.
A képviselő-testület a Közbeszerzési Bírálóbizottság elnökének Regényiné Demeter Mónikát,
tagjainak Dr. Molnár Dénest, Szőke Józsefet és Spóner Tibort választja meg.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás lebonyolítására
a DEXTELLA KFT. képviselőjével - Dr Molnár Dénessel - a megbízási szerződést kösse
meg.
Határidő: 2015.május 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
16/2015.(II.25.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Lövő Térségi Vízellátó Rendszer és a Lövő Térségi Szennyvízelvezető és Tisztító Rendszer
vagyonára vonatkozó vagyonértékelési feladatok elvégzésére közbeszerzési eljárást folytat le.
A képviselő-testület a Közbeszerzési Bírálóbizottság elnökének Regényiné Demeter Mónikát,
tagjainak Dr. Molnár Dénest, Szőke Józsefet és Spóner Tibort választja meg.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás lebonyolítására
a DEXTELLA KFT. képviselőjével - Dr Molnár Dénessel - a megbízási szerződést kösse
meg.
Határidő: 2015.május 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

Lukácsné: A Vksztv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013.(II.27.)Korm.
rendelet fogyasztásmérőkkel kapcsolatos költségek viseléséről szóló 64.§ (2) bekezdése 2014.december 11-i hatállyal –megváltozott az alábbiak szerint:
A bekötési vízmérő tulajdonjoga a víziközmű szolgáltatót, vagy ha az nem a Vksztv.7.§ (1)
bekezdés szerinti rendszerfüggetlen víziközmű - elem –az ellátásért felelőst,a mellékvízmérő
tulajdonjoga a felhasználót vagy - a mellékszolgáltatási szerződés eltérő rendelkezése
hiányában- az elkülönített vízhasználót illeti meg.
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A víziközmű vagyon részét képező bekötési vízmérők cseréjével és időszakos hitelesítéssel
kapcsolatos költségeket a rendelet hatálybalépését követően az adott településen az ellátásért
felelős önkormányzatnak kell viselni .Ez önkormányzatunk esetében 2015.évben
1 200 000 Ft+ ÁFA összeget jelentene.
A Soproni Vízmű Zrt. a jogszabályváltozáshoz igazodva az önkormányzatoknak két
választási lehetőséget javasol:
1.)A bekötési vízmérők cseréjére és a hitelesítési tevékenység elvégzésére vállalkozási
szerződés megkötését ajánlja fel,a fent meghatározott összegért.
2.) A bekötési vízmérők rendszer független vízi közmű elemmé minősítése és térítés nélküli
átadása a Vízmű Zrt részére.
Ismerteti ezekre vonatkozó szerződéseket a jelenlévőknek.
Hozzászólás:
Hollósi Gábor: ezekre nem kívánunk forrást biztosítani, mivel négyévente a bekötési
vízmérőket cserélni kell, így ez önkormányzatunk esetében jelentős összegeket képezne.
Javaslom vízmérők térítésmentes átadását a társaságnak, és az adásvételi szerződés
elfogadását.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a víziközmű vagyon nyilvántartásában
szereplő Lövő településen lévő bekötési vízmérőket rendszerfüggetlen víziközmű elemnek
minősíti, és 2015.január 1-i hatállyal térítésmentesen átadja a SoproniVízmű Zrt-nek.
A képviselő-testület felhatalmazza Hollósi Gábor polgármestert erre vonatkozó adásvételi
szerződés aláírására.
Határidő: 2015.március 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
17/2015.(II.25.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a víziközmű
vagyon nyilvántartásában szereplő Lövő településen lévő bekötési vízmérőket rendszerfüggetlen víziközmű elemnek minősíti, és 2015.január 1-i hatállyal térítésmentesen átadja a
Soproni Vízmű Zrt- nek.
A képviselő-testület felhatalmazza Hollósi Gábor polgármestert erre vonatkozó adásvételi
szerződés aláírására.
Határidő: 2015.március 31.

Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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