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Községi Önkormányzat
Lövő
9/2015.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2015.augusztus 25-én az önkormányzat hivatali helyiségében a képviselő-testület
rendkívüli 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

Hollósi Gábor: köszönti a 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 pontot fogadja el a
mai ülésén:
1.)Tájékoztató a Lövőn megrendezésre kerülő road-show és felzárkóztatási kerek asztal
megszervezésével kapcsolatos munkákról
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

A jelenlévők a javasolt napirendi ponttal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
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58/2015.(VIII.25.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi
napirendi pontot fogadja el a mai ülésén:
1.)Tájékoztató a Lövőn megrendezésre kerülő road-show és
felzárkóztatási kerek asztal megszervezésével kapcsolatos
munkákról
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:
59/2015.(VIII.25.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
jegyzőkönyv hitelesítőnek Takács Gábor Józsefet választja meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

1.)Tájékoztató a Lövőn megrendezésre kerülő road-show és felzárkóztatási kerek asztal
megszervezésével kapcsolatos munkákról
Hollósi Gábor: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata az ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0077
Esélyegyenlőségi programok összehangolása a soproni járás területén elnevezésű pályázaton
támogatást nyert. Ennek keretében Lövő 2015.október 3-án egy road-show, 2015.október 5-én
egy felzárkóztatási kerek asztal rendezvény megszervezésére kapott megbízást a Szolgáltató
és Kulturális Központ Nonprofit Kft ügyvezetője Sopron Megyei Jogú Város
Önkormányzatának alpolgármesterével kötött megbízási szerződés alapján.
Ezen rendezvényeket a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Lövő intézményvezetőjével
közösen szervezik meg.

4

Az első rendezvény 2 208 000 Ft-ba, a második 405 000 Ft-ba kerül.
A rendezvények megtartásához előleget a soproni önkormányzat nem biztosított.
Mivel a Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft-nek ekkora összeg nem áll
rendelkezésére, ezért ennek megelőlegezését kéri önkormányzatunktól. Ezek
pályázat által támogatottak,elszámolást követően a Kft ezt az összeget visszakapja,
és visszautalja önkormányzatunk számlájára.
A 2015.október 3-án megrendezésre kerülő road-show-n előadást tart a zsirai Fogyatékosok
Otthonának intézményvezetője Hollósi Péter, az iváni Roma Kisebbségi Önkormányzat
elnöke Vajda István, továbbá bemutatkozik a csáfordi Idősek Otthona is. A nap folyamán
kulturális műsorok szórakozatják a megjelenteket, és fellép Delhusa Gjon, és az Ismerős
Arcok is ad koncertet. A napot az Unikum zenekar bállal zárja melyen Kisgrofót is láthatják a
megjelentek.
A rendezvényen egészségügyi vizsgálatokra (vérnyomás, és vércukormérés) és kézműves
termékek vásárlására is lesz lehetősége a résztvevőknek.
Javaslom a rendezvények lebonyolításához a képviselő-testület a 2015.évi költségvetés
átcsoportosításával biztosítson fedezetet a Kft-nek a kért összegekre.
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szolgáltató és Kulturális Központ
Nonprofit Kft részére az ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0077 Esélyegyenlőségi programok
összehangolása a soproni járás területén elnevezésű pályázatban a Lövőn 2015.október 3-án
megrendezésre kerülő road-show teljes körű szervezésével kapcsolatos munkák elvégzésére
2 208 000 Ft visszatérítendő támogatást biztosít.
A képviselő-testület a 2015.évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást
rendeli el:
ZÁROLÁS: a költségvetési tartalék terhére 2 208 000 Ft.
KIADÁSI PÓTELŐIRÁNYZAT: 999000-1 Szakfeladatra el nem számolt tételként
05508021 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
kívülre nonprofit gazdasági társaságnak előirányzaton,086020 Helyi, térségi közösségi tér
biztosítása,működtetése kormányzati funkcióra 2 208 000 Ft biztosítása a Szolgáltató és
Kulturális Központ Nonprofit Kft részére.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert erre vonatkozó Támogatási megállapodás
megkötésével.
Határidő: 2015.augusztus 26.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
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60/2015.(VIII.25.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft részére az ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0077
Esélyegyenlőségi programok összehangolása a soproni járás területén elnevezésű pályázatban
a Lövőn 2015.október 3-án megrendezésre kerülő road-show teljes körű szervezésével
kapcsolatos munkák elvégzésére 2 208 000 Ft visszatérítendő támogatást biztosít.
A képviselő-testület a 2015.évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást
rendeli el:
ZÁROLÁS: a költségvetési tartalék terhére 2 208 000 Ft.
KIADÁSI PÓTELŐIRÁNYZAT: 999000-1 Szakfeladatra el nem számolt tételként
05508021 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
kívülre nonprofit gazdasági társaságnak előirányzaton,086020 Helyi, térségi közösségi tér
biztosítása, működtetése kormányzati funkcióra 2 208 000 Ft biztosítása a Szolgáltató és
Kulturális Központ Nonprofit Kft részére.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert erre vonatkozó Támogatási megállapodás
megkötésével.
Határidő: 2015.augusztus 26.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szolgáltató és Kulturális Központ
Nonprofit Kft részére az ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0077 Esélyegyenlőségi programok
összehangolása a soproni járás területén elnevezésű pályázatban a Lövőn 2015.október 5-én
megrendezésre kerülő járási szintű felzárkóztatási kerek asztalhoz kapcsolódó rendezvényszervezési munkák elvégzésére 405 000 Ft visszatérítendő támogatást biztosít.
A képviselő-testület a 2015.évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást
rendeli el:
ZÁROLÁS: a költségvetési tartalék terhére 405 000 Ft.
KIADÁSI PÓTELŐIRÁNYZAT: 999000-1 Szakfeladatra el nem számolt tételként
05508021 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
kívülre nonprofit gazdasági társaságnak előirányzaton,086020 Helyi, térségi közösségi tér
biztosítása, működtetése kormányzati funkcióra 405 000 Ft biztosítása a Szolgáltató és
Kulturális Központ Nonprofit Kft részére.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert erre vonatkozó Támogatási megállapodás
megkötésével.
Határidő: 2015.augusztus 26.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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