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Községi Önkormányzat
Lövő
13-1 /2015.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2015.november 27-én a Szolgáltató és Kulturális Központban megtartott
közmeghallgatásról.
Jelen vannak: Hollósi Gábor polgármester
Varga Tibor alpolgármester
Regényiné Demeter Mónika
Tischlerné Németh Noémi
Balics Kamill
Takács Gábor József képviselők
Lukács Antalné jegyző
Ács Zoltánné gazdálkodási főmunkatárs
Hollósi Gábor: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 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.)Tájékozató az önkormányzat 2015.évi munkájáról és következő évi terveiről
2.)Helyi adók felülvizsgálata, megállapítása
3.)Tájékoztató a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2015.III.negyedévi gazdálkodásáról
4.)Tájékoztató az önkormányzat 2015.III.negyedévi gazdálkodásáról
5.)Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javasolt napirendi pontokkal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
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92/2015.(XI.27.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
alábbi napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.)Tájékozató az önkormányzat 2015.évi munkájáról és
következő évi terveiről
2.)Helyi adók felülvizsgálata, megállapítása
3.)Tájékoztató a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal
2015.III.negyedévi gazdálkodásáról
4.)Tájékoztató az önkormányzat 2015.III.negyedévi
gazdálkodásáról
5.)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 Regényiné Demeter Mónika hitelesítse.

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Regényiné
Demeter Mónikát választja meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
93/2015.(XI.27.)határozat Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
jegyzőkönyv hitelesítőnek Regényiné Demeter Mónikát
választja meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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1.)Tájékozató az önkormányzat 2015.évi munkájáról és következő évi terveiről
( írásos előterjesztés csatolva )

Galavics Jenő: az önkormányzat a Fő utcai területeket befásította,és rendszeresen
karbantartja.A vasút környékén van egy állami tulajdonban lévő terület mely gondozatlan,
elhanyagolt,és negatív képet vett a falura. Javasolja ezt a területet az önkormányzat vegye
meg,és ezáltal rendbe lehetne tenni.
Megkérdezi a halastó kialakításával kapcsolatosan most hogy áll a helyzet ?
Madarászné Varga Szilvia: megkérdezi a Szép Gáspárné utcában lesz-e járda ?
Elmondja, hogy a férje közterületen égetett és őket felszólították,de a faluban van több
vállalkozó aki műanyagot éget,nekik mindet meg lehet tenni,szennyezve ezzel a
környezetet.
Galavics Péterné: a nyugdíjasok az új kábel tv szolgáltatónál kapnak-e támogatást ?
Regényi András: ígéretet kaptunk,hogy minden évben egy mezőgazdasági út felújításra kerül.
A nyáron sajnálatos módon a mi földterületünk mellett volt egy tűzeset,és csak a földjeinken
keresztül tudták a tűzoltók megközelíteni a területet,mivel itt is rendkívül rossz az út.
Ez az eset is bizonyította mennyire szükség lenne a külterületi utak rendbetételére.
Menyhárt Miklós Jánosné: nálunk elég kevés kommunális hulladék gyűlik össze,lehet-e
kétheti szállítás kérni ?
Szalay Ferencné: ha jól értelmeztem a régi kábel Tv megszűnik, mindenkinek kérni kell-e
az újat,vagy milyen lehetőségeink lesznek ?
Kincses Zoltán: a kábel tv hálózatot a Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft.
működtette,én csak a karbantartást láttam el. A közművek elhelyezésénél már nem kérnek
egyeztetést tőlünk, így fordult elő,hogy egy kábelt elszabták,ezért tavaly december 31-én
egy rövid időre a hálózat nem működött.
A kábel tv hálózat működtetése sokba került,de a műszaki dolgokra nem nagyon költöttek,
pedig véleményem szerint pár év alatt ki lehetett volna cserélni az erősítőket, és így lehetett
volna tovább működtetni a rendszert,egy erősítő kb. 25 000 Ft-ba került volna.
Galavics Jenő:álláspontja szerint ha az önkormányzat lecserélni az erősítőket a jelenlegi
rendszer megmaradhatna,és az árakat sem kellene nagyobb mértékben emelni a
jelenleginél.
Többször felvetődik a külterületi utak rendezetlensége, felújításának kérdése.
Elmondja, hogy a településen 2 cég is szeretne szélerőműveket felállítani,amennyiben
megkapják erre az engedélyeket ,a kvótát, az abban érintett külterületi utakat is rendbehozzák.
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Hollósi Gábor reagál a felvetésekre:
A GYSEV egyik alkalmazottjától ígéretet kaptam arra,hogy a vasút környéken egy fedett
aszfaltos bicikli tároló és parkoló kerül kialakításra,és az említett terület felajánlásáról is
volt szó. Amennyiben a területet megkapnánk egy játszóteret is ki lehetne itt alakítani,hiszen
több fiatal család is beköltözött a Vasúti sorra.
A horgásztó kialakítására az előkészületek már elkezdődtek,de a föld kitermelése és
elszállítása problémás, egyenlőre még nem tudjuk megmondani ennek kialakítása mikorra
várható.
Avar és kerti hulladékot égetni a faluban csak a rendeletben meghatározott időszakban lehet,
természetesen műanyagot senkinek nem lehet égetni. Szintén nem megengedett a közterületen
történő égetés sem.
A Szép Gáspárné utcai járda kialakítását a Petőfi Sándor utcáéhoz hasonlóan kis befektetéssel
meg lehetne valósítani,de természetesen ennek kiépítéséhez is folyamatosan keressük a
pályázati lehetőségeket.
Az új szolgáltató Pete Ferenc vállalkozó kétféle díjcsomagot kíván bevezetni az egyik
a szociális csomag 11 csatornával 1 300 Ft lesz,ezzel a nyugdíjasoknak kíván kedvezményes
lehetőséget adni.
A másik csomagban 51 csatorna lesz 3 490 Ft-os áron lesz elérhető. Természetesen
mindegyik csomagban a falu tv is szerepel.
A kábel Tv hálózat működtetésére évi 5,5 M Ft-ot költött önkormányzatunk, emellett közel
680 E Ft-os hátralék is keletkezett a nem fizetők miatt, melyet behajtani nem tudunk,hiszen
őket nem lehet lekapcsolni a rendszerről.
A jelenlegi rendszert ebben a formában fenntartani már nem lehet, ezért döntött a képviselőtestület a szolgáltató váltásról. Az új szolgáltatóhoz nem lesz kötelező csatlakozni, minden
lakos maga dönteni el,hogy milyen szolgáltatókon keresztül veszi igénybe az általa kért
csatornákat.
A kábel Tv hálózatban az új szolgáltató közel 10 M Ft-os fejlesztést valósít meg, és nem
analóg ,hanem digitális szolgáltatást kap a lakosság,mely a mai kor igényeinek megfelel.
A szolgáltató a lakossággal egyeztetve felmérni a lehetőségeket, és a lakásokba megvizsgálják
a digitális adások vételének módját.
A mezőgazdasági utak felújításával kapcsolatosan a nagyobb gazdákat is megkerestük,de
ők nem kívántak ebben részt venni. Minden évben egy út felújítását betervezzük,de
természetesen van egy priorítási sorrend is,és a bekerülési összeg is fontos szerepet játszik.
Ezen a területen is fokozottan figyeljük a megjelenő pályázati lehetőségeket.
Tervezzük pályázati támogatás igénybevételével a Lövő-Sopronköved között útszakasz
rendbe tételét is.

2.)Helyi adók felülvizsgálata, megállapítása
Lukácsné: ismerteti a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivataltól az adórendeletekkel
kapcsolatosan érkezett törvényességi felhívást a jelenlévőknek.
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Ismerteti a helyi adóról szóló rendelet-tervezetet a megjelenteknek.
Ismerteti az előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható következményeiről.
( Előzetes hatásvizsgálati lap csatolva )
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület a törvényességi felhívást egyhangulag elfogadta.
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és
egyhangulag megalkotta a 8/2015.(XI.30.) rendeletét a helyi adókról.

( rendelet csatolva )

3.)Tájékoztató a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2015.III.negyedévi
gazdálkodásáról
Lukácsné: ismerteti a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2015.évi III. negyedévi bevételeit
és kiadásait. Elmondja, hogy a bevételek és a kiadások a tervezettnek megfelelően alakultak.
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi költségvetésének három negyedéves beszámolóját az előterjesztésben foglalt
mellékletek szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Lukács Antalné jegyző
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
94/2015.(XI.27.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői
Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének
három negyedéves beszámolóját az előterjesztésben foglalt
mellékletek szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Lukács Antalné jegyző
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4.)Tájékoztató az önkormányzat 2015.III. negyedévi gazdálkodásáról
( írásos előterjesztés csatolva )

Ács Zoltánné: ismerteti az önkormányzat III. negyedévi bevételeit és kiadásait. Elmondja,
hogy a bevételek időarányosan, a kiadások 44 %-ban teljesültek.
Elmondja, hogy a költségvetés módosítására a pótelőirányzatok, és a bevétel- és kiadás nemek
közti átcsoportosítás miatt van szükség.
Lukácsné: ismerteti az önkormányzat 2015.évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetet a jelenlévőknek.
Ismerteti az előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható következményeiről.

( Előzetes hatásvizsgálati lap csatolva )
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi
költségvetésének három negyedéves beszámolóját az előterjesztésben foglalt mellékletek
szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
95/2015.(XI.27.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat 2015. évi költségvetésének három negyedéves
beszámolóját az előterjesztésben foglalt mellékletek szerint
elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és
egyhangulag megalkotta a 9/2015.(XII.8.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat
2015.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.
( rendelet csatolva )
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5.)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.
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 2016.évben „Az önkormányzat leltározási tevékenysége
kontrolljának és lebonyolítása megszervezésének a minősítése” 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
2016. évi Belső Ellenőrzési Tervét az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat közlésével.
Határidő: 2015. december 15.
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:
96/2015.(XI.27.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Stratégiai Ellenőrzési Tervét, és a 2016. évi Belső Ellenőrzési
Tervét az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat közlésével.
Határidő: 2015. december 15.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antalné jegyző
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Hollósi Gábor: több ülésen foglalkoztunk már a kábel tv hálózat további működtetésével,és
képviselő-testület döntésével új szolgáltatónak Pete Ferenc egyéni vállalkozót bízta meg
2016.január 01-el.A szolgáltató mint már említettem közel 10 M Ft-os fejlesztést tervezet
a rendszeren, ezért a teljes hálózatra szüksége lenne. Javaslom a képviselő-testületnek,hogy
az önkormányzat tulajdonában lévő kábel tv hálózatot térítésmentesen adja át Pete Ferenc
egyéni vállalkozónak.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő kábel tv hálózatot a tervezett fejlesztések megvalósítására 2016.január 1-től
térítés mentesen átadja Pete Ferenc 9373.Pusztacsalád, Fő utca 12.szám alatti egyéni
vállalkozónak.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződést aláírásával.
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:
97/2015.(XI.27.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy az önkormányzat tulajdonában lévő kábel tv hálózatot a
tervezett fejlesztések megvalósítására 2016.január 1-től térítés
mentesen átadja Pete Ferenc 9373.Pusztacsalád, Fő utca 12.szám
alatti egyéni vállalkozónak.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződést
aláírásával.
Határidő: 2015.december 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

Hollósi Gábor: ismerteti a külterületi padokra és a szeméttárolókra a Hamvas Küllő Kft-től
érkezett árajánlatokat. Tájékoztatja a megjelenteket arról, hogy a megrendelést még az
idén szeretné leadni,de ezek kivitelezésére csak a következő évben kerülne sor.
-Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy az orvosi rendelő pincéjét Balics Kamill képviselővel
felmérték és Stánitz József lövői vállalkozótól érkezett ajánlatot reálisnak tartják, az
anyagköltség majdnem kevesebb,mint ami ténylegesen beépítésre kerülhet.
A fentiekre tekintettel javasolja,hogy a képviselő-testület még az idén bízza meg a munkák
elkezdésével, mivel a nyári időszakban a felgyülemlő víz miatt a felújítást már nem lehet
elvégezni.
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