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Községi Önkormányzat
Lövő
12-1/2014.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2014. november 26-án az önkormányzat hivatali helyiségében a képviselő-testület
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
Meghívott: Kovács József r. alezredes a Soproni Rendőrkapitányság részéről
Hollósi Gábor : köszönti az ülésen megjelenteket és a meghívottat,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.)Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről
2.)Tájékoztató a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2014.III. negyedévi gazdálkodásáról
3.)Tájékoztató az önkormányzat 2014.III. negyedévi gazdálkodásáról
4.)Társulási megállapodások elfogadása
5.)Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
6.)Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása
7.) Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
89/2014.(XI.26.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.)Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről
2.)Tájékoztató a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2014.III. negyedévi gazdálkodásáról
3.)Tájékoztató az önkormányzat 2014.III. negyedévi gazdálkodásáról
4.)Társulási megállapodások elfogadása
5.)Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
6.)Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása
7.) Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
1.)Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről
( írásos előterjesztés csatolva )
Kovács József szóbeli kiegészítése:
Ezévben a bűncselekmények száma ezen belül a vagyon elleni bűncselekménye száma
kevesebb lett, a lopások száma is csökkent. Sajnos a közlekedési balesetek száma a
községen áthaladó 84-es főút nagy forgalma miatt magasabb mint az előző években volt,ezek
főleg könnyű sérüléssel jártak.
Rövid tájékoztatja a jelenlévőket arról, milyen technikai változások történtek a rendőségnél az
utóbbi időben. Elmondja, hogy a városi kapitányságokon az ügyelet megszűnt, megyei
irányítással történik a bejelentések fogadása,és az érintett helyszínekre a rendőrök
kivezénylése,ezért településeken nem mindig a helyi körzeti megbízottal találkozhatnak az
emberek egy esetnél. A kezdeti nehézségek után úgy gondolom most már megszokták
rendőrjeink a változásokat,és a visszajelzések is pozitívak ezen a téren.
Kérdések, hozzászólások:
Spóner Tibor: néha a volt Strand területén tartunk rendezvényt,melyen a lakosságtól a zene
hangossága miatt bejelentést tesznek,ilyenkor mit tehetünk ?
Varga Tibor: véleményem szerint a 84-es út kereszteződésénél a Kőszeg felöl érkező
autósoknak lehetne egy tükröt kihelyezni, ez valamennyire fékezné a forgalmat.
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Hollósi Gábor: úgy tudom Iván település kapott térfigyelő kamerát. A polgárőrséggel
egyeztetve mi is szeretnénk térfigyelő kamerákat elhelyezni településünk frekventált
helyein a bűnmegelőzés céljából. Az őszi időszakban a vállalkozók több sárt felhordanak
az utakra,mit tehetünk velük szemben ?Úgy tudom Hosszúperesztegen kábítószerügyben
3 lövői fiatal is érintett volt, ezzel kapcsolatban rendelkezik információval ?

Kovács József reagál a felvetettekre:
Nyilván ha valakit zavar a hangos zene, bejelentést tehet. Ilyenkor a helyszínre mennek
a kollégáink és felkérik a rendezőket a zene csendesítésére. A feljelentés nem minden esetben
alkalmas egy szabálysértési eljárás megindítására,ezt a helyszínen le megállapítani.
Álláspontom szerint a kereszteződésnél lámpa felhelyezése, vagy a körforgalom kiépítése
jelente megoldást a balesetek megelőzésére,erre ígéretek vannak a Magyar Közúttól.
Az idei évben két település –Iván és Répceszemere kapott - térfigyelő kamerát, mivel
mindkettő a bűncselekményeket tekintve frekventált település. A kamera legtöbb esetben
visszatartó erőt jelent,mert még az autósok is lassítanak ha meglátják. A kamerán lévő adatok
egy zárt rendszerbe kerülnek be,és akkor nézik vissza ha valahol gond merül fel egy
településen. A polgármester az önkormányzat költségén több kamerát is elhelyeztethet.
A sár felhordás az őszi időszakban gondot jelent,és amennyiben az elkövető a letisztítást nem
végzi el,az önkormányzati utakon a tulajdonosnak kell ezt megtenni. Érdemes ilyen esetekben
bejelentést tenni a rendőrségre,mert ez közlekedési balesetet is előidézhet.
A kábítószerüggyel kapcsolatosan információval nem rendelkezünk, mivel nem a mi
megyénkben történt.

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testületet a közrend és a közbiztonság
helyzetéről szóló beszámolót az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
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90/2014.(XI.26.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testületet a közrend
és a közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót az előterjesztésben
foglalt tartalommal elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

2.)Tájékoztató a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2014.III. negyedévi
gazdálkodásáról
Ács Zoltán Józsefné: ezévben új számviteli törvény lépett hatályban,eszerint kellett az
önkormányzatok költségvetését februárban elfogadni,majd a féléves gazdálkodásról
beszámolni a testületetnek. Ezévben koncepciót nem kellett készítenünk, viszont a közös
hivatal és az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásáról 2014.november 30-ig kell
tájékoztatni a képviselő-testületet.
Elmondja,hogy a pénzügyi dolgozóknak 8 beszámolót kell mindig készíteni,mely rendkívül
nagy megterhelést jelent számunkra,hiszen többször munkaidőn túl, hétvégeken,sőt még
otthon is végezték a munkát annak érdekében,hogy határidőre elkészüljenek, és a Magyar
Államkincstárhoz a szükséges anyagokat be tudják adni, mert ellenkező esetben bírságot
szabnak ki,melyre sajnos már egy esetben sor is került.
Ismerteti a jelenlévőknek a Lövői KÖH III. negyedévi bevételeit és kiadásait jogcímenként.
Kérdések:
Varga Tibor: mit jelent az eredeti és a módosított előirányzat ?
Spóner Tibor: az 1 000 000 Ft működési célú visszatérítendő támogatás honnan származik ?
Ács Zoltán Józsefné reagál a felvetettekre:
Az eredeti előirányzat a februárban elfogadott költségvetés szerinti összeget tartalmazza a
bevételeknél és a kiadásoknál is. A módosított előirányzat az évközben kapott támogatásokat,
pl.a választási költségeket, előirányzatok közti átcsoportosításokat tartalmazza.
Az 1 000 000 Ft-ot a likviditási probléma miatt a Völcseji Önkormányzat kapta, illetve fizette
vissza a Közös Hivatalnak.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi költségvetésének három negyedéves beszámolóját az előterjesztésben foglalt
mellékletek szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Lukács Antalné jegyző
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
91/2014.(XI.26.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői
Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének
három negyedéves beszámolóját az előterjesztésben foglalt
mellékletek szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Lukács Antalné jegyző

3.)Tájékoztató az önkormányzat 2014.III. negyedévi gazdálkodásáról
Ács Zoltán Józsefné: Ismerteti az önkormányzat III. negyedévi bevételeit és kiadásait.
Elmondja, hogy az előző évekhez viszonyítva a táblázatok sokkal részletesebbek, mivel ezek
a központi előírások, pl. feladatok szerint is csoportosítani kell a kiadásokat. Tájékoztatja a
jelenlévőket arról, hogy a beruházási és fejlesztési kiadások teljesítése alacsony,mivel ezek
kifizetése az utolsó negyedévben realizálódik.
Kérdések, hozzászólás:
Varga Tibor: B6 a működési célú átvett pénzeszközök teljesítése alacsony, illetve a B8 -nál
nem szerepel adat ,ennek ki az oka ?
Hollósi Gábor: megköszöni a pénzügyi dolgozók lelkiismeretes,és emberfeletti
munkáját,mely nagy megterhelést jelent,és ehhez további kitartást kíván.
Ács Zoltán Józsefné reagál a feltett kérdésekre:
A B6-os sor a Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft-nek,és a Lövői
Sportegyesületnek adott támogatásokat mutatja,melyek csak a IV. negyedévben térülnek
meg. A B8-ba a finanszírozási bevételeknél a pénzmaradvány az év végén kerül elszámolásra,
ezért nem szerepel még itt adat.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi
költségvetésének három negyedéves beszámolóját az előterjesztésben foglalt mellékletek
szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
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A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
92/2014.(XI.26.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat 2014. évi költségvetésének három negyedéves
beszámolóját az előterjesztésben foglalt mellékletek szerint
elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

4.)Társulási megállapodások elfogadása
Lukácsné: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati
Társulás Társulási Tanácsa 2014.október 30-án elfogadta a Társulás módosított Társulási
Megállapodását.
A Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásához szükséges, hogy a Társulási
Megállapodást a társulás tagjainak képviselő-testületei minősített többséggel elfogadják.
Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a társulás székhelye továbbra is Lövő maradt,az elnöki
tisztséget pedig a most is gesztor település (Lövő) község polgármestere látja el. Ismerteti
mely pontokat érintette a módosítás: változott a társult tagok lakosságszáma, néhány
önkormányzatnál a képviselők személye, megszűntek a szakfeladatok, helyettük kormányzati
funkciók kerültek a megállapodásba,módosult a hatálybalépés időpontja is mely a törzskönyvi
nyilvántartásba vétellel lép hatályba.
Hozzászólás:
Hollósi Gábor: a Társulási Tanács döntése alapján az elnöki feladatokat 2014.október 30-tól
látom el,igyekszem minden tőlem telhetőt megtenni annak érdekében,hogy az átállás
zökkenőmentes legyen.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását
az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
Határidő: 2014.november 30.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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93/2014.(XI.26.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását
az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
Határidő: 2014.november 30.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

Lukácsné: tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy az Alpokalja Kistérség Társulási Tanácsa
2014.október 30-án elfogadta a társulás módosított Társulási Megállapodását.
A Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásához szükséges, hogy a Társulási
Megállapodást a társulás tagjainak képviselő-testületei minősített többséggel elfogadják.
Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a társulás székhelye továbbra is Lövő maradt,az elnöki
tisztséget pedig a most is Lövői község polgármestere látja el. Ismerteti mely pontokat
érintette a módosítás: változott a társult tagok lakosságszáma, néhány önkormányzatnál a
képviselők személye,megszűntek a szakfeladatok,helyettük kormányzati funkciók kerültek a
megállapodásba,módosult a hatálybalépés időpontja is mely a törzskönyvi nyilvántartásba
vétellel lép hatályba.

Hozzászólás:
Hollósi Gábor:a Társulási Tanács ülésen érkezett javaslat más elnök személyére is ,de ő nem
vállalta az elnöki tisztséget, csak alelnökként kívánt részt venni a társulás munkájába.
A megválasztott alelnökök Radics László Répceszemere és Hollósi Péter Pál Répcevis község
polgármestere lett.

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alpokalja Kistérség módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását az előterjesztésben foglalt tartalommal
elfogadja.
Határidő: 2014.november 30.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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94/2014.(XI.26.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Alpokalja Kistérség módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Társulási Megállapodását az előterjesztésben foglalt tartalommal
elfogadja.
Határidő: 2014.november 30.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
5.)Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Lukácsné: A Mötv.43.§ (3) bekezdése szerint a képviselő-testület az alakuló vagy azt követő
ülésen a Mötv. szabályai szerint alkotja meg vagy vizsgálja felül a szervezeti és működési
szabályzatáról szóló rendeletét. Elmondja, hogy új rendelet-tervezetet készített erre,melyet
a képviselők megismerhettek. Ismerteti az előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható
következményeiről.
(Előzetes hatásvizsgálati lap csatolva )

Hozzászólások:
Tischlerné Németh Noémi: javaslom, a képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyvet
egy képviselő jegyzőkönyv hitelesítőként írja alá.
Hollósi Gábor: ezt jónak tartom és a képviselők névsor szerint abc sorrendben írják alá
a jegyzőkönyveket.
Lukácsné: javaslom, hogy a polgármesteren és a jegyzőn kívül a jegyzőkönyv hitelesítő
személy aláíróként a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendeletbe is kerüljön bele,
és ezzel 18. § módosuljon.
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet a fenti módosítással elfogadta,és
egyhangulag megalkotta a 11/2014.(XII.08.) rendeletét a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról.
( rendelet csatolva )
Hollósi Gábor: javaslom, hogy a mai ülés jegyzőkönyvét a névsorban első személy
Balics Kamill hitelesítse.
Lukácsné: a jegyzőkönyv hitelesítő személy csak a rendelet hatálybalépése után írhatja alá
a jegyzőkönyvet.

7.)Egyéb feladatok
Lukácsné:a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011.(XII.31.)Korm. rendelet előírása szerint minden önkormányzatra,valamint társulásra
külön-külön kell Stratégiai Ellenőrzési Tervet „és Éves Ellenőrzési Tervet „ kell készíteni.
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A terveket ,mivel önkormányzatunk tagja a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulásnak
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának belső ellenőrei elkészítették,és kérik,
elfogadás céljából terjesszük a képviselő-testület elé.
Elmondja, hogy a terv alapján a 2015.évben az önkormányzat selejtezési tevékenysége
kontrolljának és lebonyolításának, továbbá a vagyonkataszter vezetés kontrolljának és
minősítésének szabályszerűségi ellenőrzését végzik a belső ellenőrök. Ismerteti a terveket a
jelenlévőknek.
( írásos előterjesztések csatolva )
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Stratégiai Ellenőrzési Tervét, és a
2015. évi Belső Ellenőrzési Tervét az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat közlésével.
Határidő: 2014. december 15.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antalné jegyző
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
95/2014.(XI.26.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Stratégiai
Ellenőrzési Tervét, és a 2015. évi Belső Ellenőrzési Tervét az
előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat közlésével.
Határidő: 2014. december 15.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antalné jegyző

Lukácsné:a Mötv.85.§ (3) bekezdése alapján „ Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról
vagy megszüntetéséről az érintett települési önkormányzatok képviselő-testületei az általános
önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül állapodnak meg.
A megállapodás az általános önkormányzati választásokat követő év január 1-jén lép
hatályba.”
A hivatali feladatok ellátására vonatkozó döntést 2014.október 12.és december 11.között lehet
meghozni a Mötv. rendelkezései alapján. A Lövői Közös Önkormányzati Hivatal a Mötv.
rendelkezéseinek megfelel, a három település lakosságszáma a 2000 főt meghaladja,így
javaslom a jelenlegi formájában további működtetését.
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A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,hogy a Lövői Közös
Önkormányzati Hivatalt a jelenlegi formájában kívánja tovább működteti.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antalné jegyző
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
96/2014.(XI.26.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy a Lövői Közös Önkormányzati Hivatalt a jelenlegi
formájában kívánja tovább működteti.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antalné jegyző

Hollósi Gábor: ismerteti a Kert utcai lakók kérelmét a képviselőknek. Lényege a Kert utca
kialakításakor 20 telekre osztották fel a területet. Az első megvásárolt telek (1988) a „kis
bolt”,a Kert utca 1.számot kapta. Ezután az Árpád sor felöli oldal került beépítésre (1989-től).
Az önkormányzat akkori felelős dolgozója –figyelmen kívül hagyta a „ kis boltot „ határozta
meg a házszámokat. Az utca első fele értékesítésekor (1992 ) már házszám szerint kerültek
eladásra a telkek,ahol az 1.szám a „Kis bolt”.Ebből adódóan csúsztak el a számok,,amit a
beköltöző lakók akkor jeleztek is az önkormányzat felé. Akkor azt a választ kapták minden
rendben,nem kell vele foglalkozni. A lakóknak házanként 6 600 Ft igazgatási szolgáltatási
díjat kellett fizetni a Földhivatal felé. A lakók álláspontja szerint az önkormányzat hibázott az
ügyben, ezért kérik a kifizetett díj megtérítését az önkormányzattól.
Álláspontom szerint teljes egészében nem állapítható meg, hogy ki hibázott az ügyben,ezért
csak a befízetett díj 50 %-ának megtérítését javaslom. Azon személyeknek akik nem fizették
be a díjat, a földhivatalhoz javaslom átutalni a visszatérítést.

Hozzászólás:
Lukácsné:a Kert utcai ingatlanoknál 20 hrsz-nél a házszám tévesen szerepelt a Soproni
Földhivatal nyilvántartásában, eggyel elcsúszva kerültek feltüntetésre.
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Ennek kijavítása érdekében megkeresést írtunk a Földhivatalhoz, és kértük méltányosságból
térítésmentesen a helyes adatok átvezetést a nyilvántartásukban, mivel utólag nem volt
megállapítható, hogy ki hibázott az ügyben. Néhány ingatlannál azonban jól kerültek
megállapításra a házszámok, ezért a Földhivatal téves bejegyzése sem zárható ki az ügyben.
Spóner Tibor: javaslom a költségek felét fizesse ki az önkormányzat.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kert utcai
ingatanok (20 db )házszámának javítása során felmerült földhivatali költség(igazgatási
szolgáltatási díj) 50 %-át – személyenként 3 300 Ft-ot – az ingatlantulajdonosoknak a
földhivatali kimutatás alapján visszatéríti. Azon személyeknek akik a befizetési
kötelezettségüknek nem tettek eleget,a díj 50 %-át az önkormányzat a soproni földhivatal által
megadott bankszámlára utalja át.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével és megállapított összeg
visszafizetésével és átutalásával.
Határidő: 2015.január 15.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antalné jegyző
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 6 igen 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
97/2014.(XI.26.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határoz,hogy a Kert utcai ingatanok (20 db)házszámának javítása
során felmerült földhivatali költség(igazgatási szolgáltatási díj)
50 %-át –személyenként 3 300 Ft-ot – az ingatlantulajdonosoknak
a földhivatali kimutatás alapján visszatéríti. Azon személyeknek
akik a befizetési kötelezettségüknek nem tettek eleget,a díj 50 %-át
az önkormányzat a soproni földhivatal által megadott
bankszámlára utalja át.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat
közlésével és megállapított összeg visszafizetésével és átutalásával.
Határidő: 2015.január 15.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antalné jegyző
Hollósi Gábor:ezideig a honlap szerkesztési és üzemeltetési feladatokat én láttam el,mivel
polgármesteri tisztséget töltök be a következő évtől már nem kívánom ezt tovább folytatni.
Javaslom Balogh Anett Lövő,Szent István utca 22/A. szám alatti lakost bízza meg a
képviselő- testület ezen feladatok ellátásával. Természetesen mindenben segítséget nyújtunk
neki ehhez. Javaslom megbízási díját havi 10 000 Ft-ban állapítsa meg a képviselő-testület.
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Hozzászólás:
Tischlerné Németh Noémi: álláspontom szerint ezen feladatot csak segítséggel tudja ellátni
Anett.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balogh Anett Lövő, Szent István
u.22/A. szám alatti lakost bízza meg 2015. január 01-től a lövői honlap üzemeltetési,
működtetési feladatainak ellátásával.
A képviselő-testület megbízási díját havi 10 000 Ft-ban állapítja meg.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével, a megbízási szerződés
megkötésével.
Határidő: 2014.december 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
98/2014.(XI.26.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Balogh Anett Lövő, Szent István u.22/A. szám alatti lakost
bízza meg 2015. január 01-től a lövői honlap üzemeltetési,
működtetési feladatainak ellátásával.
A képviselő-testület megbízási díját havi 10 000 Ft-ban állapítja
meg.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat
közlésével, a megbízási szerződés megkötésével.
Határidő: 2014.december 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Hollósi Gábor:tájékoztatja a Fő utcai szakaszon lévő tulajdonosokkal történt előzetes
egyeztetés alapján a Fő utcai szakaszon a telkesítés egyenlőre nem valósítható meg.
Álláspontja szerint a Mohl Adolf utca mögötti területen (Mohl 2.) kellene megkezdeni
a telkesítést.
-Tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy az iskolai fenntartó KLIK előírta,hogy a gyermekek
szállítása során utasbiztosítást is kell kötni,ez kb.100 000 Ft-tal emeli meg a jelenlegi
költségeket.
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