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Községi Önkormányzat
Lövő
11-1 /2015.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2015.október 30-án 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 képviselők
Lukács Antalné jegyző
Meghívottak: Kelemenné Lágler Éva ügyvezető
Tóth József Sándor Lövői Tenisz Klub elnöke
Hollósi Gábor:köszönti a megjelenteket és a meghívottakat, megállapítja, hogy a képviselőtestület tagjai közül 6 fő megjelent,igazoltan távolmaradt 1 fő,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.) A családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátásának felülvizsgálata
2.)A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi
támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
3.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás további biztosításának megoldása
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:
75/2015.(X.30.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
alábbi napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.) A családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátásának
felülvizsgálata
2.) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és
gyermekvédelmi támogatásokról szóló önkormányzati rendelet
módosítása
3.)A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás további biztosításának
megoldása
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 Varga Tibor hitelesítse.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Varga Tibort
választja meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
76/2015.(X.30.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
jegyzőkönyv hitelesítőnek Varga Tibort választja meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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1.) A családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátásának felülvizsgálata
Lukácsné: 2016.január 1-jétől a családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan –
egy szervezeti és szakmai egységben működhet, települési szinten a család-és gyermekjóléti
szolgálat, járási szinten a család-és gyermekjóléti központ keretében. Mindkét szolgáltatás
továbbra is kötelező önkormányzati feladat marad.
A települési önkormányzatok feladatkörében marad a lakóhely szintű minimumszolgáltatások,
általános segítő feladatok biztosítása. Közös önkormányzati hivatal esetében a hivatal
székhelye szerinti település biztosítja a szolgáltatást a közös hivatalhoz tartozó valamennyi
településen.
A hatósági feladatokhoz kapcsolódó,gyermekek védelmére irányuló tevékenységek,valamint a
speciális szolgáltatások biztosítása a járásszékhelyek települési önkormányzataihoz kerül.
Ezen változásokat az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról
szóló 2015.évi CXXXIII. törvény tartalmazza, a végrehajtási rendelet azonban ez ideig nem
jelent meg, csak egy tervezet olvasható.
A törvény értelmében a települési önkormányzatoknak 2015.október 31-ig felül kell vizsgálni
a családsegítés,illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját,szervezeti
kereteit,és az e feladatok biztosítására kötött ellátási szerződést,vagy szerződéseket.
Továbbra is lehetséges más települési önkormányzattal kötött ellátási szerződés,vagy társulás
útján történő feladatellátás a szolgálat keretében. A szolgálat vonatkozásában társulási
formában történő feladatellátás esetében figyelemmel kell lenni arra,hogy nem lehet a
közös hivatalok egységét bontani.
A települési önkormányzatoknak 2015.november 30-ig dönteniük kell a feladatellátás
új rendelkezéseknek megfelelő biztosítása módjáról,és ezen időpontig kérelmezniük kell a
szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását.
A szolgálat finanszírozása lakosságszámból indul ki,4000 fő-település/közös hivatalhoz
tartozó települések-lakosságszámára vetítve, de minimum 1 fő. A családsegítés és a
gyermekjóléti szolgáltatás létszáma esetében a betöltött szakmai létszám nem lehet kevesebb
mint a mindenkori költségvetési törvény alapján finanszírozott létszám.
Akik társulásban látják el a feladatokat a jövő év elejétől kiegészítő normatívát már nem
igényelhetnek. Várhatóan 6,5 főre kapunk normatívát személyenként 3 000 000 Ft-ot. Ezen
kívül még egy fő vezetőt kell alkalmazni, ennek költségét lakosságarányosan viselnék az
érintett települések.
Mindkét feladatot eddig is a lövői székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati
Társulás útján láttuk el gesztor településként, így javaslom továbbra is ennek keretében lássuk
el ezen kötelező feladatokat.
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a családsegítő és központ munkatársai is
meghatározott időszakonként a községben majd félfogadást tartanak, erről a lakosságot
időben tájékoztatni fogják.
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Hozzászólás:
Hollósi Gábor: javasolja, hogy ezen feladatokat továbbra is lövői Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálati Társulás útján lássuk el.

Hollósi Gábor az alábbi határozat javaslat:
Lövő Község önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a családsegítő és
gyermekjóléti feladatok ellátását 2016.január 1-jétől továbbra is a lövői székhelyű
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társuláson keresztül kívánja biztosítani.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésével.
Határidő: 2015.október 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
77/2015.(X.30.)határozat: Lövő Község önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy a családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátását
2016.január 1-jétől továbbra is a lövői székhelyű Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálati Társuláson keresztül kívánja biztosítani.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat
közlésével.
Határidő: 2015.október 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

2.)A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi
támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Lukácsné: településünkön néhány esetben előfordul, hogy az ingatlan tulajdonosa a
lakókörnyezetének rendezéséről, tisztántartásáról nem gondoskodik. Javaslom a későbbiekben
csak olyan személy részesüljön rendszeres lakásfenntartási támogatásban akinek a környezete
rendezett,és a helyi rendeletben előírt feltételeket teljesíteni.
Ismerteti a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi
támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó tervezetet.
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Ismerteti az előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható következményeiről.
( Előzetes hatásvizsgálati lap csatolva)
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és
egyhangulag megalkotta a 7/2015.(XI.10.) önkormányzati rendeletét a pénzbeli és
természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló
3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.
( rendelet csatolva )
3.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás további biztosításának megoldása
Hollósi Gábor: 2015.december 31-el a Kisalföld Kommunális Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel meglévő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
lejár. Az előzetes egyeztetések alapján úgy terveztük, hogy STKH Sopron és Térsége
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit már 2015.július 1-el, majd 2016.január
01-el biztosítani fogja a hulladékszállítást a településünkön. A Sopron Térségi
Hulladékgazdálkodási Társuláshoz a csatlakozási nyilatkozatot már 2014-ben benyújtottuk.
A társulás elnökével és STKH ügyvezető igazgatójával, valamint a Katasztrófavédelmi
Igazgatóság képviselőivel,továbbá Bük Város Önkormányzatának képviselőivel Lövőn
az érintett 8 település képviselőjét meghívva egyeztetést folytattunk a hulladékszállítás
további biztosítása érdekében.
Lukácsné: a hulladékszállítás megoldása érdekében két közszolgáltatótól kértük árajánlatot.
Az egyik a STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft volt, aki arról tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy a Sopron Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa 2015.július 15-én tartott ülésén úgy döntött,
hogy az új települést tagjai sorában nem kíván felvenni, így mind a 8 település csatlakozási
kérelmét elutasította.
A másik szolgáltató akitől ajánlatot kértünk a büki PARKOM Nonprofit Kft.(továbbiakban:
Kft.) A Kft. Bük Város Önkormányzatának határozatot megküldte, melyben további
nyilatkozatokat kérnek a végleges ajánlatuk, döntésük meghozatalához.
Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő határozatot hozta:
-Önkormányzati rendelet a „ hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról „kérjük módosítani
szíveskedjék úgy,hogy a településen lévő közületekre is kiterjedjen,ennek kérjük a testületi
határozatát ,hogy mikor fog megtörténni a rendeletmódosítás.
-Valamint kérnénk egy nyilatkozatot Szakony, Gyalóka, Nemeskér, Völcsej, Sopronhorpács,Lövő,Pereszteg önkormányzatától,hogy a hulladékszállítás feladatok ellátását a
PARKOM Nonprofit Kft.-vel történő megállapodás alapján együttesen kérik,mivel a hét
települést együttesen tudjuk kezelni.
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-Kérnénk a közületekben lévő hulladékgyűjtő edények számát méretét és ürítési gyakoriságát.
-A PARKOM Nonprofit Kft-nek jogában áll a szerződésbontásra amennyiben a kintlévőség
meghaladja a 7 település éves árbevételének a 3 %-át.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendelet módosítására 2015.december 31-i határidőt
javaslok, hiszen amennyiben a szolgáltató személye megváltozik ezt is módosítani szükséges
a rendeletben.
Javaslom, hogy a felsorolt 7 önkormányzattal együttesen kérje a képviselő-testület
hulladékszállítási feladatok ellátását a Kft.-vel.
A közületi hulladékgyűjtő edények számát, méreteit és az ürítési gyakoriságot a jelenlegi
szolgáltatótól már megkértük, és ezen adatokat a Kft-nek továbbítani fogjuk.
Az utolsó pontnál mindenképpen szükséges, hogy a szerződésbontás előtt az érintett
önkormányzatokkal egyeztessen a kintlévőségekről a Kft.,és ők tegyenek meg mindent annak
érdekében, hogy a hátralékok behajtása megtörténjen,ellenkező esetben mind a 7
önkormányzat szerződését felmondják.
Hozzászólás:
Hollósi Gábor: a következő évben a hulladékszállítási feladatokat a PARKOM Kft-vel
szeretnénk biztosítani a másaik érintett 6 településsel együttműködve.
Az előzetes tárgyalások alapján a hulladékszállítás díja nem változna, újra hulladékgyűjtő
szigetek kerülnének kialakításra, szervezetten történő a PET palackok havi szállítása,és a
lomtalanítás. Álláspontom szerint önkormányzatunknak és a lakosságnak is az általuk nyújtott
szolgáltatások kedvezőek.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2014.(II.28.) önkormányzati rendeletét legkésőbb
2015.december 31-ig módosítja.
A képviselő-testület a hulladékszállítási feladatok ellátását a PARKOM Nonprofit Kft.-vel
történő megállapodás alapján Szakony ,Gyalóka, Sopronhorpács, Nemeskér,Völcsej,
Pereszteg és Lövő Község Önkormányzatával együttesen kéri.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésével, és a kért adatok
továbbításával.
Határidő: 2015.november 4.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antalné jegyző
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
78/2015.(X.30.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy a Hulladék-gazdálkodási közszolgáltatásról szóló
2/2014.(II.28.) önkormányzati rendeletét legkésőbb 2015.december
31-ig módosítja.
A képviselő-testület a hulladékszállítási feladatok ellátását a
PARKOM Nonprofit Kft.-vel történő megállapodás alapján
Szakony, Gyalóka, Sopronhorpács, Nemeskér, Völcsej
Pereszteg és Lövő Község Önkormányzatával együttesen kéri.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat
közlésével, és a kért adatok továbbításával.
Határidő: 2015.november 4.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antalné jegyző
4.)Egyéb feladatok
Hollósi Gábor: évről-évre magasabb a kábel tv működtetésének költsége. Önkormányzatunk
által biztosított támogatásán felül a tavalyi évben 2 264 359 Ft a deficit. A Szolgáltató és
Kulturális Központ Nonprofit Kft ügyvezetőjét azért kérettem a mai ülésre,hogy a kábel
tv működtetési költségeit,a számláit szúró próbaszerűen ellenőrizzük,hiszen rendkívül
magasnak tartjuk a műsorszolgáltatók költségeit. A nyilvántartás alapján néhány számlát
kért az ügyvezetőtől,aki azokat a jelenlévőknek bemutatta.

Kérdések, hozzászólások:
Kelemenné Lágler Éva: a kábel tv működtetésére vonatkozó eredeti számlákat behoztam,
bármelyiket megtekinthetik a képviselők. Valóban magasak a műsorszolgáltatás díjait, de
ez annak tulajdonítható, hogy nálunk kevés az előfizetők száma. A nagy szolgáltatóknál
ezek a díjak lényegesen olcsóbbak,mivel több előfizetővel rendelkeznek. Kéri, hogy a kábel
tv támogatás ÁFA mentességére vonatkozóan legyen írásbeli állásfoglalás,a későbbi
problémák elkerülése érdekében.
Tischlerné Németh Noémi: szintén javasolja,hogy a támogatás ÁFA megfizetésére és
meg nem fizetésére kérjen az önkormányzat írásbeli állásfoglalást erre illetékes
szervtől,személytől.
Varga Tibor: megkérdezi az ügyvezetőtől a két másik szolgáltató közül melyiket látná
szívesebben, és a helyiségbe történő bejutást tudják-e biztosítani ?
Balics Kamill: 2014.évben mennyi volt a kintlévőségük ennél a szolgáltatásnál ?
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Hollósi Gábor: Megkérdezi az ügyvezetőtől a deficit lefaragása érdekében milyen javaslatai
vannak? Amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, hogy más szolgáltatót bíz meg az
üzemeltetéssel Kincses Zoltánt tudja-e foglalkoztatni a központnál ?
Elmondja, hogy a szolgáltatókkal –Németh Róbert és Pete Ferenc egyéni vállalkozóval –
egyeztetéseket folytattak a képviselőket is bevonva,és közülük Pete Ferenc adott kedvezőbb
ajánlatot és vállalta a hálózatfejlesztési munkák elvégzését is.
Az általa javasolt díjcsomagok: egy szociális csomag bruttó 990 Ft/hó,és egy alapcsomag
3 300 Ft/hó.
Kelemenné Lágler Éva reagál a felvetésekre:
Sajnos a jelenlegi díjak mellett fejleszteni mi nem tudunk,a minőségen változtatni nem tudok,
hiszen az előírt kötelező 3 csatornát sem tudjuk biztosítani. Díjat pedig csak akkor lehet
emelni 10 %-os mértékig, ha ezzel új csatorna kerül bevezetésre. Álláspontja szerint a
deficitet nem tudják csökkenteni, hiszen ezen felül a Kft. még közel 1,5 M Ft-ot a saját
forrásaiból biztosított a hálózat zavartalan működtetéséhez.
Az idei évben 71 felszólítást küldtük ki, közülük csak két személy fizetett,a kintlévőségünk
628 000 Ft. Amennyiben a képviselő-testület új szolgáltatót bíz meg a kábel tv hálózat
működtetésével természetes az épületbe történő bejutást és a helyiséget biztosítjuk számára.
A két új szolgáltató közül Pete Ferenc vállalkozó magasabb színvonalú szolgáltatást biztosít
azokban a községekben ahol már működteti a hálózatot,és a fejlesztést is vállalja,így őt
alkalmasabbnak tartom a helyi hálózat további működtetésére.
A központunkban Kincses Zoltánt tovább foglalkoztatni nem tudjuk,hiszen gondnoki
feladatokat magunk látjuk el,más munkát pedig nem tudunk felajánlani neki.
Varga Tibor: javasolja Pete Ferenc meghívását a közmeghallgatásra.
Hollósi Gábor reagál a felvetésekre:
A kábel tv támogatásra vonatkozó ÁFA ügyben írásbeli állásfoglalást fogunk kérni.
Álláspontja szerint Pete Ferenc egyéni vállalkozó közmeghallgatásra történő meghívásának
nincs akadálya.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2016.január 1-től a
kábel tv hálózat működtetésével Pete Ferenc 9737.Pusztacsalád, Fő utca 12.szám alatti egyéni
vállalkozót bízza meg.
A képviselő-testület az előfizetési díjakat az új szolgáltatónak alábbiak szerint javasolja
megállapítani:
1.)Szociális csomag: 780 Ft + ÁFA
2.)Alapcsomag:
2 598 Ft + ÁFA
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Határozati javaslat folytatása :
A képviselő-testület vállalja, hogy az előfizetőnként a hálózat működtetéséhez egy beltéri
egységet biztosít, ennek fedezetét a 2016.évi költségvetésében biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kábel tv hálózat üzemeltetésére
vonatkozó megállapodás megkötésével.
A képviselő-testület a Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft.-vel fennálló
a kábel tv hálózat működtetésére 2008.december 28-án megkötött megállapodást
2015.december 31-el felmondja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével.
Határidő: 2015.december 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
79/2015.(X.30.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy 2016.január 1-től a kábel tv hálózat működtetésével Pete Ferenc 9737.Pusztacsalád, Fő
utca 12. szám alatti egyéni vállalkozót bízza meg.
A képviselő-testület az előfizetési díjakat az új szolgáltatónak alábbiak szerint javasolja
megállapítani:
1.)Szociális csomag: 780 Ft + ÁFA
2.)Alapcsomag:
2 598 Ft + ÁFA
A képviselő-testület vállalja, hogy az előfizetőnként a hálózat működtetéséhez egy beltéri
egységet biztosít, ennek fedezetét a 2016.évi költségvetésében biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kábel tv hálózat üzemeltetésére
vonatkozó megállapodás megkötésével.
A képviselő-testület a Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft.-vel fennálló
a kábel tv hálózat működtetésére 2008.december 28-án megkötött megállapodást
2015.december 31-el felmondja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével.
Határidő: 2015.december 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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Varga Tibor: ismerteti a Római Katolikus Plébánia Lövő kérelmét. Elmondja, hogy a 2015-ös
évre a lövői egyházközség által a támogatási kérelemben előirányzott célok plébános váltás
miatt részben módosultak.
A kitűzött célok közül elmaradt a templom külső homlokzati lábazatának felújítása, helyette a
plébánián a gazdaságtalanul üzemelő kazánt szeretnék lecserélni, egy új kondenzációs
kazánra. Erre benyújtott árajánlatot ismerteti.
Elmondja, képviselő-testület döntése alapján 2015.évre a plébánia részére 1,5 M Ft támogatás
került megállapításra. Kéri, hogy a támogatási célok közé a plébánia fűtéskorszerűsítése
kerüljön bele.

Hozzászólás:
Hollósi Gábor: javaslom a támogatási megállapodás módosításával támogatási célként
kerüljön felvételre a plébánia fűtéskorszerűsítése,a homlokzati lábazat felújítása mivel már
nem valósítható meg törlésre kerüljön, ezáltal a biztosított támogatás kazáncserére
felhasználhatóvá válik.

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Római Katolikus Plébánia Lövővel
2015.március 11-én megkötött Támogatási Megállapodás 1.) pontját az alábbiak szerint
módosítja:
„A támogató kinyilvánítja azon szándékát,hogy a Szentháromság szobor restaurálására és
visszaállítására,a templom belső felületének visszavakolására,a templomkerítés
javítására, cseréjére ,a plébánia fűtéskorszerűsítésére, továbbá a Lövői Nagyboldogasszony
Templom Kórusának működésére az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséből pénzbeli
támogatást biztosít. „
A pénzbeli támogatás összegét változatlanul 1 750 000 Ft-ban határozza meg a képviselőtestület.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert azzal, hogy a Támogatási Megállapodást
a fentiekben rögzítettek szerint módosítsa.
Határidő: 2015.november 20.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
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80/2015.(X.30.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Római
Katolikus Plébánia Lövővel 2015.március 11-én megkötött Támogatási Megállapodás 1.)
pontját az alábbiak szerint módosítja:
„A támogató kinyilvánítja azon szándékát,hogy a Szentháromság szobor restaurálására és
visszaállítására,a templom belső felületének visszavakolására,a templomkerítés javítására,
cseréjére ,a plébánia fűtéskorszerűsítésére, továbbá a Lövői Nagyboldogasszony Templom
Kórusának működésére az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséből pénzbeli támogatást
biztosít. „
A pénzbeli támogatás összegét változatlanul 1 750 000 Ft-ban határozza meg a képviselőtestület.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert azzal, hogy a Támogatási Megállapodást
a fentiekben rögzítettek szerint módosítsa.
Határidő: 2015.november 20.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Tóth József Sándor: a Lövői Tenisz Klub vezetőjeként arról tájékoztatja a képviselőket,hogy a
Sportpályán lévő két WC-t továbbra sem tudják edzéseken és a mérkőzéseken
használni,hiszen a Sportegyesület elnöke részükre a kulcsot nem biztosítja. Elmondja, hogy
korábban a két WC-t akkor még a Sportegyesület elnökeként maga építette,és most nem tudja
használni sem ő,sem a klub tagjai.
Továbbá elmondja ,hogy a legutóbbi osztályozó mérkőzésükön a Sportegyesület elnöke
hosszú ideig nyírta a füvet a pályán,mely nagyban zavarta a mérkőzésen résztvevő budapesti
játékosokat. Erre a figyelmeztették is ,de sajnálatos módon ezen munkával nem hagyott fel.
Kéri a képviselőket, hogy a hasonló esetek elkerülése érdekében az elnököt figyelmeztessék
arra, hogy ilyen munkákat a mérkőzések ideje alatt ne végezzen.
Hollósi Gábor: tájékoztatja a Tenisz Klub vezetőjét arról, hogy ezt a helyzetet meg fogják
oldani, biztosítani fogják a kulcsot,de a két WC takarítási munkáiban nekik is részt kell venni.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi.
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezi Lövői Sportegyesület elnökét,
a tenisz mérkőzések és edzések ideje alatt 2 db mellékhelyiség kulcsát a Lövői Tenisz Klub
elnökének, akadályoztatása esetén általa megbízott személynek adja át.
A WC-k tisztán történő átadásáról a használat ideje alatt mindkét fél köteles gondoskodni.
A képviselő-testület felkéri a Tenisz Klub elnökét, hogy teniszmérkőzések és edzések
időpontját írásban jelentse be az önkormányzati hivatalban 2015.november 15-ig.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésével.
Határidő: 2015.november 20.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
81/2015.(X.30.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezi
Lövői Sportegyesület elnökét, a tenisz mérkőzések és edzések ideje
alatt 2 db mellékhelyiség kulcsát a Lövői Tenisz Klub
elnökének,akadályoztatása esetén általa megbízott személynek adja
át.
A WC-k tisztán történő átadásáról a használat ideje alatt
mindkét fél köteles gondoskodni.
A képviselő-testület felkéri a Tenisz Klub elnökét,hogy
tenisz mérkőzések és edzések időpontját írásban jelentse be az
önkormányzati hivatalban 2015.november 15-ig.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat
közlésével.
Határidő: 2015.november 20.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

Lukácsné: ismerteti a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnökétől
érkezett megkeresést,az alábbiak szerint:A 2014-2020-as szlovák- magyar támogatási
program előkészítése során többször szóba került a határon átnyúló kerékpáros zarándokutak
kialakítását célzó SacraVelo projekt.
E fejlesztési elképzelés előzetes-dokumentumait az akkori magyar és szlovák partneri kör
2009-ben már kidolgozták, de a közös pályázat benyújtására hat évvel ezelőtt nem került sor.
Tájékoztatásuk szerint a rövidesen induló SK-HU támogatási program kertében tervezett
pályázat új SacraVelo projektje négy megy (Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom,
Nagyszombat,Pozsony) területére kiterjedő kerékpáros zarándokút-hálózattal számol.
Mindenekelőtt arra várnak választ, hogy az önkormányzat egyetért-e „Sacravelo”projekt
megvalósításával,azon belül a települést érintő ajánlott útvonal táblázási tervével,részt vesz
az Interreg V- A SKHU program keretében benyújtani tervezett pályázat új SacraVelo
projektcsomagja részleteinek (tartalmi elemei és költségigényének )meghatározását célzó –a
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat gesztorságával elvégzendő –előkészítő
munkában, sikeres pályázat esetén biztosítja a település közigazgatási területén felállítandó
kerékpáros jelzőtáblák gyártási és telepítési költségeinek 5 %-át azaz 2 986 Ft-ot.
A projekt csak sikeres pályázat esetén kerülne megvalósításra.

Hollósi Gábor: javasolja a projekthez történő csatlakozást.
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a.)egyetért-e „Sacravelo”projekt megvalósításával,azon belül a települést érintő ajánlott
útvonal táblázási tervével;
b.)részt vesz az Interreg V- A SKHU program keretében benyújtani tervezett pályázat új
SacraVelo projektcsomagja részleteinek (tartalmi elemei és költségigényének )meghatározását
célzó –a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat gesztorságával elvégzendő –előkészítő
munkában;
c,)sikeres pályázat esetén biztosítja a település közigazgatási területén felállítandó kerékpáros
jelzőtáblák gyártási és telepítési költségeinek 5 %-át azaz 2 986 Ft-ot.
A képviselő-testület a megbízza a polgármestert erre vonatkozó nyilatkozat benyújtásával.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
82/2015.(X.30.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a.)egyetért-e „Sacravelo”projekt megvalósításával,azon belül a települést érintő ajánlott
útvonal táblázási tervével;
b.)részt vesz az Interreg V- A SKHU program keretében benyújtani tervezett pályázat új
SacraVelo projektcsomagja részleteinek (tartalmi elemei és költségigényének )meghatározását
célzó –a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat gesztorságával elvégzendő –előkészítő
munkában;
c,)sikeres pályázat esetén biztosítja a település közigazgatási területén felállítandó kerékpáros
jelzőtáblák gyártási és telepítési költségeinek 5 %-át azaz 2 986 Ft-ot.
A képviselő-testület a megbízza a polgármestert erre vonatkozó nyilatkozat benyújtásával.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukácsné: tájékoztatja a jelenlévőket a lövői Helyi Esélyegyenlőségi Program eddig
megvalósulásáról.
(írásos előterjesztés csatolva )

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.évi CXXV. törvény 31.§ (4) bekezdése alapján
a képviselő-testület által 2013.június 28-án elfogadott Hely Esélyegyenlőségi Programot
áttekintette és a felülvizsgálatát nem tartja szükségesnek,azt változatlan formában elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat feltöltésével.
Határidő: 2015.november 30.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antalné jegyző

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
83/2015.(X.30.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyenlő
bánásmódról és esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.évi
CXXV.törvény 31.§ (4) bekezdése alapján a képviselő-testület által
2013.június 28-án elfogadott Hely Esélyegyenlőségi Programot
áttekintette és a felülvizsgálatát nem tartja szükségesnek,azt
változatlan formában elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat feltöltésével.
Határidő: 2015.november 30.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antalné jegyző

Hollósi Gábor : tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy a Witman közvilágításának megoldására
a tervek már elkészültek,jelenleg engedélyeztetés alatt vannak,egyidejűleg az út
murvázását is elvégeztetjük.
-Elmondja, hogy a Kossuth Lajos utca felújításával kapcsolatosan a Magyar Közút
képviselőivel egyeztetett,és ott parkolót nem engednek kialakítani,még a növényzet cseréjét is
az általuk meghatározott személlyel terveztetni szükséges.
-Elmondja, hogy az orvosi rendelő pincéjét háziorvos kérésére megtekintette,és a további
beázások ,későbbi károk elkerülése érekében mindenképpen szükséges annak rendbetétele,
erre ajánlatot fog kérni helyi vállalkozóktól.
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