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Községi Önkormányzat
Lövő
10-1/2015.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2015.szeptember 14-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
Meghívottak: Galavics Péter Lövői Sportegyesület elnöke
Ozsánna Ramóna Andrea adóügyi előadó
Ács Zoltán Józsefné főmunkatárs
Kelemenné Lágler Éva ügyvezető
Kincses Zoltán vállalkozó
Hollósi Gábor: köszönti a megjelenteket és a meghívottakat, megállapítja, hogy a képviselőtestület 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 Lövői Sportegyesület 2014. évi munkájáról
2.)Tájékoztató az adóügyi feladatokról
3.)A Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2015.I.félévi tájékoztatója
4.)Az önkormányzat 2015.I.félévi tájékoztatója
5.)Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016.évi
fordulójáról
6.)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:
62/2015.(IX.14.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.) Beszámoló a Lövői Sportegyesület 2014. évi munkájáról
2.)Tájékoztató az adóügyi feladatokról
3.)A Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2015.I.félévi
tájékoztatója
4.)Az önkormányzat 2015.I.félévi tájékoztatója
5.)Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2016.évi fordulójáról
6.)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 Tischlerné Németh Noémi hitelesítse.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Tischlerné
Németh Noémit választja meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
63/2015.(IX.14.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
jegyzőkönyv hitelesítőnek Tischlerné Németh Noémit választja
meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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1.) Beszámoló a Lövői Sportegyesület 2014. évi munkájáról
( írásos előterjesztések csatolva )
Galvics Péter: Sportegyesületünk jelenlegi vezetősége 2014-ben alakult, pénz nélkül vettük át
az egyesületet. A kezdeti nehézségeket sikerült legyőznünk, ennek eredményei az idei évben
már látszanak. Az egyesületben 5 szakosztály működik a vezetők irányításával mindegyik
önállóan végzi a tevékenységét, és gazdálkodik a nekik megállapított pénzkerettel.
A pálya megvilágítására éves szinten közel 100 000 Ft-ot fordítunk,úgy gondolom szükség
lenne ennek felújítására,melyre kértem ajánlatot Göndöcs Attila lövői vállalkozótól.
Ennek bekerülési költsége 994 000 Ft lenne.
A Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programjának keretén belül az
önkormányzatoknak és sportszervezeteknek lehetőségük nyílik 12 x 24 méteres műfüves
grundpálya és 20 x 40 méteres műfüves kispálya építésére pályázni oly módon, hogy a
beruházások költségeiből az MLSZ vállalja a 70 %-ot TAO forrásból, a pályázóknak pedig a
maradék 30 %-ot kell előteremtenie. Mi egy 20 x 40 méteres műfüves pályát szeretnénk
építeni a pályázat segítségével,ennek bekerülési költsége 32,5 M Ft,a saját forrás összege
közel 10 M Ft lenne.
Amennyiben az önkormányzat a saját forrást biztosítaná a következő évben a pályázatot
még az idei évben be lehetne nyújtani,melynek teljes koordinálását vállalnánk. Úgy gondolom
egy ilyen pályára szükség lenne,és a kihasználtsággal sem lenne probléma.
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy egy hónap belül megkapja az egyesület a 8 + 1
személyes Renault Trafic kisbuszt mely a sportolók szállítását nagyban megkönnyíti,
és esetleg más civil szervezet is használhatná a buszt.
Kérdések, hozzászólások:
Hollósi Gábor: az elnök úrnak milyen a kapcsolata a szakosztály vezetőkkel ?
Örömmel nyugtázom, hogy most a pálya környéke tiszta, rendezett, kérem erre a
továbbiakban is nagy gondot fordítsanak.
Javasolja, hogy a műfűves kispálya kialakítására a képviselő-testület a 2016.évi
költégvetésében biztosítson fedezetet,és javasolja a pályázat benyújtását.
Javasolja,hogy a pálya világításának korszerűsítésével egyenlőre várjanak,hiszen amennyiben
nyernek támogatást,világítás egy része is megújul.
Balics Kamill: a kinológiai szakosztály mikorra tervezi a kerítés felállítását ?
Spóner Tibor: a beszámolójukban szerepel, hogy az előző évben a személyi ráfordítások
jelentősen megemelkedtek, ennek mi az oka ?
Galavics Péter reagál a felvetettekre:
A szakosztály vezetőkkel jó a kapcsolatom, mindenki jól végzi a munkáját,naprakész a
könyvelésünk is.
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A kerítés felállításához az anyagot már megvették, a földmunkákat megrendelték,várhatóan
rövid időn belül el is készül.
Heti két edzés tart a labdarugó szakosztály,a tagok száma jelentősen megemelkedett,ebből
eredően a kifízetett útiköltségek összege is magas.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Lövői Sportegyesület 2014.évi
munkájáról szóló beszámolókat az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
64/2015.(IX.14.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Lövői
Sportegyesület 2014.évi munkájáról szóló beszámolókat az
előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő lövői 402/188 hrsz-ú kivett Sporttelep megnevezésű területen 20 x 40
méteres műfüves kispálya építésére pályázatot nyújt be a Magyar Labdarugó Szövetség
Országos Pályaépítési Programjának keretén belül.
A képviselő-testület vállalja, hogy az önkormányzat 2016.évi költségvetésében a beruházás
költségének 30 % -át saját forrásként biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a Lövői Sportegyesület elnökét
a pályázat benyújtásával.
Határidő: 2015.október 9.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Galavics Péter Lövői Sportegyesület elnöke

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek:
A képviselő-testület 5 igen, 1 nem, és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
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65/2015.(IX.14.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határoz,hogy az önkormányzat tulajdonában lévő lövői 402/188 hrsz-ú kivett Sporttelep
megnevezésű területen 20 x 40 méteres műfüves kispálya építésére pályázatot nyújt be a
Magyar Labdarugó Szövetség Országos Pályaépítési Programjának keretén belül.
A képviselő-testület vállalja, hogy az önkormányzat 2016.évi költségvetésében a beruházás
költségének 30 % -át saját forrásként biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a Lövői Sportegyesület elnökét
a pályázat benyújtásával.
Határidő: 2015.október 9.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Galavics Péter Lövői Sportegyesület elnöke

2.)Tájékoztató az adóügyi feladatokról
( írásos előterjesztés csatolva )

Ozsánna Ramóna Andrea szóbeli kiegészítése: a tájékoztatóban is látható,hogy a hátralékok
összege tényleges nem nagy a beszedett bevételekhez viszonyítva. Az előző évben az
iparűzési adót fizetők és a KATÁS adóalanyok,továbbá a gépjárműadót fizetők száma is
emelkedett. A talajterhelési díjnál a hátralék nagy része egy adóalanynál jelentkezik.
Kérdés:
Varga Tibor: építményadót kinek kell fizetni ?
Ozsánna Ramóna Andrea reagál a feltett kérdésre:
Építményadót fizetnek a vállalkozók üzleti helységeik után, és a bejelentett lakcímmel nem
rendelkezők a lakásuk után.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adóügyi feladatokról szóló
tájékoztatót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antalné jegyző

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
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66/2015. (IX. 14.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az adóügyi feladatokról szóló tájékoztatót az
előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antalné jegyző

3.)A Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2015. I. félévi tájékoztatója
( írásos előterjesztés csatolva )
Lukácsné: ismerteti a közös hivatal 2015.I.félévi bevételeit és kiadásait a jelenlévőknek.
Elmondja, hogy a bevételek és kiadások időarányosan teljesültek, az elfogadott költségvetés
tartható ,így várhatóan külön önkormányzati betérítés nélkül biztosítani tudják a hivatal egész
éves működését.
Kérdés:
Tischlerné Németh Noémi: milyen beruházást terveztek az idei évre ?
Ács Zoltán Józsefné reagál a felvetésre:
Gépbeszerzésre terveztük költséget,de ezideig nem vásároltunk még semmit,mivel erre
nem volt szükség. A tavalyi évben a Hivatal gépeit kicseréltük, így erre most nem kellett
fordítanunk ,az egyéb gépeknél pedig nagyobb meghibásodás nem jelentkezett.

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal
2015. I. félévi költségvetésének teljesítését
20 019 000 Ft bevétellel
14 506 000 Ft kiadással az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Lukács Antalné jegyző

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
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67/2015.(IX.14.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2015. I. félévi
költségvetésének teljesítését
20 019 000 Ft bevétellel
14 506 000 Ft kiadással az előterjesztésben foglaltak szerint
jóváhagyja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Lukács Antalné jegyző
4.)Az önkormányzat 2015.I.félévi tájékoztatója
( írásos előterjesztés csatolva )
Ács Zoltán Józsefné: ismerteti az önkormányzat bevételeit és kiadásait. Elmondja, hogy a
bevételek a tervezetteknek megfelelően alakultak, a kiadások teljesítése alacsonyabb összegű
lett, mivel a beruházások és felújítások áthúzódtak a második félévre.
Ismerteti az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetet. A központilag biztosított pótelőirányzatok (pl. bérkompenzáció) miatt az
előirányzatok változnak,a bevételi és kiadási főösszegek szintén emelkednek,ezért a
költségvetési rendeletet módosítani szükséges. A költségvetési rendelet alapján a
polgármester úr saját hatáskörben az előirányzatok módosításáról 100 000 Ft-ig
dönthet, javaslom ennek felemelését 1 000 000 Ft-ra,mivel ez az összeg már egy kisebb
műszaki gép beszerzésére sem elegendő amennyiben erre sürgősen szükség van.
Lukácsné: ismerteti az előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható következményeiről.
( Előzetes hatásvizsgálati lap csatolva )
Kérdés:
Tischlerné Németh Noémi: kulturális feladatok alatt mit kell érteni ?
Ács Zoltán Józsefné reagál a felvetésre:
Kulturális feladatokra központilag 839 E Ft támogatást kapunk,melyet teljes egészében
a Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft-nek adunk át,mivel ezen feladatokat
ők látják el településünkön. Ennek felhasználásáról az éves beszámoló keretében kell
elszámolnunk.
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és
egyhangulag megalkotta a 6/2015.(IX.24.) rendeletét az önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló 2/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról.

( rendelet csatolva )
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés I. félévi
teljesítését
383 181 E Ft bevétellel
177 292 E Ft kiadással az előterjesztésben foglaltak szerint e l f o g a d j a.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antalné jegyző
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
68/2015.(IX.14.) határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2015.évi költségvetés I. félévi teljesítését
383 181 E Ft bevétellel
177 292 E Ft kiadással az előterjesztésben foglaltak szerint
e l f o g a d j a.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antalné jegyző
5.)Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2016.évi fordulójáról
Lukácsné:a felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban
való részvételt. E cél elérésének érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind
pedig önkormányzati forrásokat mobilizálni kíván.
A „Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer ” többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi
fedezeteként három forrás szolgál:
1.)A települési önkormányzat által nyújtott támogatás:
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a
szinten történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot
elbírálni. Ennek megfelelően az önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat helyben kerül elbírálásra.
A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat.
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2.) Megyei önkormányzat által nyújtott támogatás:
A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti az önkormányzat által támogatott
pályázó, vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő
ösztöndíj összegét.
3.) Intézményi támogatás:
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban
tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly módon kíván
hozzájárulni, hogy települési (és megyei) önkormányzat által megállapított támogatási
összeget a támogatással megegyező mértékben – a Minisztérium hivatalos lapjában közzétett
értékhatárig – kiegészíti.
Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2015. évi fordulóban 5.000 Ft/fő/hó
volt. Az ösztöndíjat az a felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató
-az állami költségvetés terhére –támogatást kap.
Az önkormányzatok számára a pályázati rendszerben való részvétel önkéntes. A pályázat
kiírásának feltétele, hogy a települési önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához, mely egyúttal a Bursa Hungaria Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerhez ( a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer)
történő csatlakozást is magában foglalja,és nyilatkozzon az Általános Szerződési Feltételek (a
továbbiakban: ÁSZF) elfogadásáról, s a későbbiekben is az ebben foglaltak szerint kell
eljárnia. A csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje 2015. október 1.
Az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott pályázatokat( „A” és „B” típusú )
2015. október 5-ig kell kiírni. A pályázatok beadási határideje: 2015. november 9.
Az EPER-Bursa rendszerben a pályázók a regisztrációt követően maguk rögzítik adataikat.
Az önkormányzatoknak a pályázók által elektronikusan kitöltött és a rendszerből kinyomtatott
pályázati űrlapon az önkormányzathoz benyújtott pályázatok befogadását,formai ellenőrzését
és elbírálását kell elvégezniük az EPER-Bursa rendszerben.
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2016. évi fordulójához.
Az önkormányzat az ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójának általános szerződési feltételeit
elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása
során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
Megbízza a polgármestert, hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére a
csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról a nyilatkozatot az
önkormányzat nevében megtegye.
Határidő: 2015. október 1.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
69/2015.(IX.14.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához.
Az önkormányzat az ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójának
általános szerződési feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal
arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során
maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben
foglaltaknak megfelelően jár el.
Megbízza a polgármestert, hogy az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő részére a csatlakozásról, valamint az
elektronikus adatbázis használatáról a nyilatkozatot az
önkormányzat nevében megtegye.
Határidő: 2015. október 1.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

Lukácsné: a pedagógusok új munkaszervezési előírásai szerint a kötött munkaidejüknek a
terhére nem lehet elszámolni az –önkormányzati feladatként jelentkező –gyermekétkeztetési
díjak adminisztrációját,beszedését,valamint ezekkel kapcsolatos feladatokat.
A feladatkör összetettségét tekintve csak megfelelő gyakorlattal lehet átlátni ezt a
munkafolyamatot. Ezt a feladatot ezideig Igler Lászlóné iskolatitkár látta el.
Önkormányzati hivatali dolgozóval ezen feladat ellátását nem tudjuk megoldani, hiszen
a térítési díjak befizetését nem mindig a megállapított időpontban teljesítik a szülők,és a
távolmaradó beteg gyermekek lejelentése is nehézségekbe ütközne.
Javaslom 2015. szeptember 01-től - 2016. június 30-ig Igler Lászlónét bízzák meg a
gyermekétkeztetés díjak beszedésével, és ezzel kapcsolatos adminisztrációs feladatok
ellátásával.
Javaslom megbízási díját havi bruttó 10 000 Ft-ban állapítsák meg.
Hozzászólás:
Spóner Tibor : a feladatok eddig is jól ellátta az iskolatitkár,így javaslom továbbiakban is őt
bízza meg a képviselő-testület.
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. szeptember 01-től- 2016. június
30-ig a Lövői Általános Iskolában Igler Lászlónét bízza meg a gyermekétkeztetési díjak
beszedésével, és ezzel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátásával.
Megbízási díját havi bruttó 10 000 Ft –ban állapítja meg.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert erre vonatkozó megbízási szerződés
megkötésével.
Határidő: 2015.szeptember 30.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyet értettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
70/2015.(IX.14.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. szeptember 01-től- 2016. június 30-ig a Lövői
Általános Iskolában Igler Lászlónét bízza meg
a gyermekétkeztetési díjak beszedésével, és ezzel kapcsolatos
adminisztrációs feladatok ellátásával. Megbízási díját havi bruttó
10 000 Ft –ban állapítja meg.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert erre vonatkozó
megbízási szerződés megkötésével.
Határidő: 2015.szeptember 30.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Hollósi Gábor: ismerteti a Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft. könyvelője
által benyújtott dokumentumok alapján 2015.július 31-ig a kábel tv-re fordított kiadásokat
és a beszedett bevételeket. Elmondja, hogy ezen szolgáltatás a biztosított támogatás felül
mindig több veszteséget termel,emiatt a további működtetéséről a képviselő-testületnek
minél előbb döntést kell hozni.
Ismerteti Gerencsérné Rácz Viola Szabina a Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft.
könyvelőjének megkeresését a jelenlévőknek. Lényege,hogy álláspontja szerint a kábel tv-nél
az önkormányzat által biztosított támogatás összegét áfázni kell,és ezt arányosítás után be kell
fizetni a NAV-nak,mely 2,4 M Ft-ot jelentene. Ez ügyben a hatályos szabályokat végig
néztük, illetve más könyvelőtől is kértük javaslatot erre vonatkozóan.
Sajnos mindegyik másként foglalt állást, egyértelműen nem állapítható meg,hogy ezen
szolgáltatásra nyújtott támogatás ÁFA köteles-e vagy sem. A pénzügyes kolléganők
2015.szeptember 28-án Szombathelyen az ÁFA és számlázás a költségvetési gyakorlatban
tárgyú konzultáción vesznek részt,ott kívánunk erre illetékes szakembertől állásfoglalást
kérni.Erre való tekintettel javaslom a kábel Tv utáni ÁFA megfizetése ügyében a döntést most
halasszuk el,és erre a következő ülésünkön kerüljön sor.
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
Hollósi Gábor: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy kábel tv további működtetése ügyében
két vállalkozótól kért ajánlatot ,melyre írásos ajánlat érkezett,ebben mindegyik vállalkozó
megerősítette,hogy tudná vállalni a lövői kábel tv karbantartását és üzemeltetését.
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság előírása
alapján a kábeltelevízió számlázását csak auditált szoftverrel lehet végezni,mely 300
előfizetőnél kb.1,1. M Ft plusz költséget jelentene. Javaslom ezen szoftver megvásárlására a
működtetés ügyében hozott döntést követően kerüljön sor.
Álláspontom szerint a kábel tv ezideig jelentős veszteséggel volt működtethető,ezért
mindenképpen időszerű feltenni azt a kérdést maradjon-e a jelenlegi formában,vagy adjuk
ki működtetésre egy vállalkozónak.
Hozzászólások:

Kincses Zoltán: a kábel tv programcsomagjai úgy érzem jók, elfogadható áron kapja a
lakosság. Azért drága a működtetése mert magas a befizetett jogdíj összege ez kb.
lakosonként 1318 Ft. A rendszer műszaki paraméterein kellene változtatni,évente kb.100 000
Ft-ot kellene fordítani az erősítik cseréjére. Egy erősíti kb.16 000 Ft-ba kerül,22 db házerősítő
van,ezek szorulnak cserére fokozatosan.
Spóner Tibor: a cél mindenképpen az, hogy csökkenjen a kábel tv működtetésére fordított
összeg, és a jelenlegi rendszert olcsón tudjuk működtetni. Ha kiadjuk attól még a költségek
nem csökkennek,de a díj várhatóan emelkedni fog. Javaslom a két vállalkozótól kérjük
ismételten konkrét ajánlatot,és személyes konzultáción ismertessék meg a műkötetésre
vonatkozó elképzeléseiket a képviselő-testülettel.
Tischlerné Németh Noémi: a kábel tv további működtetése ügyében mielőbb döntést kell
hozni,úgy érzem évek óta toljuk magunk előtt ezt a problémát,de mind több költséget kell erre
fordítani,mivel a rendszer elavult.
Regényiné Demeter Mónika: úgy emlékszem korábban Kincses Zoltán személye miatt
tartottuk meg önkormányzati tulajdonban a rendszert,de mindenképpen a takarékosságot
kell e kérdésben előtérbe helyezni a döntésünknél,hogy lehetne a legolcsóbban és a legjobb
színvonalon szolgáltatni a lakosságnak.
Kelemenné Lágler Éva: a kábel tv minden évben több veszteséget termel, mindenképpen
indokolt ,hogy a további működtetés ügyében a testület a döntést mielőbb meghozza.
Tájékoztatja a jelenlévőket a 2015.október 2-án, október 3-án és október 5-én megrendezésre
kerülő programokról.
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert azzal,hogy
a kábel tv hálózat további működtetése ügyében kérjen írásos ajánlatot Németh Róbert
és Pete Ferenc vállalkozótól,és személyes konzultációra hívja meg őket,melyen ismertetik
az ajánlatukat a képviselő-testület tagjainak.
Határidő: 2015.szeptember 30.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
71/2015.(IX.14.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza
polgármestert azzal,hogy a kábel tv hálózat további működtetése
ügyében kérjen írásos ajánlatot Németh Róbert és Pete Ferenc
vállalkozótól,és személyes konzultációra hívja meg őket,melyen
ismertetik az ajánlatukat a képviselő-testület tagjainak.
Határidő: 2015.szeptember 30.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Bejelentések, kérdések:
Balics Kamill: az építési törmeléklerakón mindig nagyobb a rendetlenség, javaslom
szigorítani az elhelyezés feltételeit. A Witman köz világítása mellé jó lenne ha az út egy
murvázást kapna,hiszen ezen a szakaszon sokan közlekednek.
Tischlerné Németh Noémi: a virágosítás megszervezésével a polgármester úr engem bízott
meg a tavasszal azzal a feltétellel,hogy a falugondnokot és a közmunkásokat vonjam be
ebbe a munkába. Sajnos ezen a téren az együttműködés nem igazán valósul meg, a gondnok
nem fogadja el az általam javasolt dolgokat.
Az idei évben nem tudtuk elindítani út- és járdafelújítást, mivel a beadott pályázat nem nyert
támogatást. Javaslom saját forrásból a Kossuth Lajos utcára betervezett munkákat végezzük
el.
Hosszú évek óta probléma az önkormányzati gépek tárolásának biztosítása. Megoldásként
javasolnám az önkormányzati udvarán egy nagyobb faépület felépítését melyre kértem
ajánlatot egy helyi vállalkozótól .Az ajánlat értelmében 1,1 M Ft-ba kerülne egy ilyen
épület felállítása, mely építési engedély köteles lenne ,és tervet is kellene hozzá benyújtani.
Regényiné Demeter Mónika: a tűzjelző berendezésünk jelzése miatt a Soproni Tűzoltóság
kivonult az óvodánkban,de szerencsére csak vak riasztás volt,nem volt tűz az épületben.
A rendszert karbantartó cég vezetője javasolt egy másik céggel való szerződéskötést az
ilyen esetek megelőzése érdekében. Amennyiben megkapjuk erre az ajánlatot a polgármester
úrral a kapcsolatot fel fogom venni.
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