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Községi Önkormányzat
Lövő
14/2015.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2015.december 18-án 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 képviselők
Lukács Antalné jegyző
Hasza Lajosné gazdálkodási főmunkatárs
Meghívott: Lágler Éva ügyvezető
Hollósi Gábor: köszönti a meghívottat és a megjelenteket. 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 Szolgálati Társulás Társulási Megállapodásának
elfogadása
2.)Beszámoló a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2015.évi működéséről
3.) A képviselő-testület 2016.évi munkatervének elfogadása
4.)Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javasolt napirendi pontokkal egyetértettek.
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A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
101/2015.(XII.18.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
alábbi napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.) A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás
Társulási Megállapodásának elfogadása
2.)Beszámoló a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2015.évi
működéséről
3.) A képviselő-testület 2016.évi munkatervének elfogadása
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
jegyzőkönyvét 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:
102/2015.(XII.18.)határozat Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
jegyzőkönyv hitelesítőnek Takács Gábor Józsefet választja meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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1.) A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Megállapodásának
elfogadása

Lukácsné: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati
Társulás Társulási Tanácsa a 2015. december 2-án megtartott ülésén a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Megállapodását a Magyar Államkincstár
hiánypótló végzése miatt módosította,és azt elfogadta. A Társulási Megállapodásból
az újonnan csatlakozó 6 önkormányzat – Ebergőc,Fertőboz,Nagylózs,Pereszteg,Pinnye,
és Röjtözmuzsaj –a házi segítségnyújtási feladatok ellátása terén kikerül a megállapodásból,
mivel erre vonatkozó csatlakozási szándékukat hat hónappal korábban nem jelentették be,
és ez alól kivételt a törvényt csak a családsegítő és gyermekjóléti feladatok terén enged.
A Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásához szükséges, hogy a Társulási
Megállapodást a Társulás tagjainak képviselő-testületei minősített többséggel elfogadják.
Elmondja, hogy a társulásnak most 23 önkormányzat a tagja, náluk a családsegítő és
gyermekjóléti feladatokat látják el,és 11 önkormányzatnál látják el 2016.január 01-től a házi
segítségnyújtási feladatokat.
Ismerteti a Társulási Megállapodást a jelenlévőknek.
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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: 2015.december 18.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
103/2015.(XII.18.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodását az előterjesztésben foglalt tartalommal
elfogadja.
Határidő: 2015.december 18.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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2.)Beszámoló a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2015.évi működéséről
( írásos előterjesztés csatolva )
Lukácsné szóbeli kiegészítése:
A beszámolómban még az szerepel, hogy a képviselő-testület által hozott határozat ellen
bírósági felülvizsgálatot nem kéretek. Decemberben a nemeskéri képviselő-testület által a
földkifogás elutasítása ügyében hozott határozat ellen kértek felülvizsgálatot,melyet a Győri
Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz már fel is terjesztettem.
Takács Gábor József: mennyi idő után várható az ügy tárgyalása ?
Lukácsné reagál a feltett kérdésre:
A jegyzőkollégáktól kapott információk alapján általában féléven belül kerülnek tárgyalásra
az ilyen jellegű ügyek.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lövői Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi működéséről szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Lukács Antalné jegyző
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
104/2015.(XII.18.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2015.évi működéséről
szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Lukács Antalné jegyző

3.)A képviselő-testület 2016.évi munkatervének elfogadása
Hollósi Gábor : ismerteti a képviselő-testület a 2016.évi munkatervét. Elmondja, hogy
a terv a kötelező napirendi pontokat tartalmazza,természetesen a felmerülő egyéb ügyeket a
képviselő-testület megtárgyalja.
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

6

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi munkatervét az
előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
105/2015.(XII.18.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2016. évi munkatervét az előterjesztésben foglalt tartalommal
elfogadja.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
4.)Egyéb feladatok
Lukácsné: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy Nemeskér Község Önkormányzata
csatlakozni kíván a lövői központú agglomerációhoz,szennyvíztelephez.
Ehhez szükséges dokumentációt az erre illetékes szervtől már megrendelték.
A kérelmük elfogadásához, jóváhagyásához szükséges, hogy az ebben érintett
önkormányzatok a bővítéssel egyet értsenek,és erre vonatkozó képviselő-testületi döntést
hozzanak.
(írásos előterjesztés csatolva )
Hozzászólás:
Hollósi Gábor: a nemeskéri polgármester asszonnyal a Soproni Vízmű képviselőit,és az
országgyűlési képviselőnket is megkerestük a pályázati támogatások és lehetőségek
megismerése ügyében,de ehhez feltétlenül szükséges,hogy a lövői agglomerációhoz
csatlakozzanak,és az ebben érintett önkormányzatok a bővítéssel egyet értsenek.
Hollósi Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemeskér település vonatkozásában
a lövői szennyvízelvezetési agglomeráció bővítésével egyetért, és az érintett település
szennyvízét a lövői szennyvíztisztító telep fogadja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével.
Határidő: 2015.december 20.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
106/2015.(XII.18.)határozat: Lövő Község önkormányzatának Képviselő-testülete Nemeskér
település vonatkozásában a lövői szennyvízelvezetési
agglomeráció bővítésével egyetért, és az érintett település
szennyvízét a lövői szennyvíztisztító telep fogadja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat
közlésével.
Határidő: 2015.december 20.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

Lukácsné : ismerteti a Fücsök-Pontos KKT.( 9372.Csapod,Fő u.138.képviseli:Fücsök Attila
és Németh Ferenc ) helyiségbérleti kérelmét. Nevezettek az önkormányzat tulajdonában lévő
Fő u.188. szám alatti helyiségekben húsboltot alakítottak ki. A helyiség bérleti szerződésük
2015.december 31-én lejár,a bérlők 10 éves időtartamra szeretnénk továbbra is bérelni a
helyiségeket , ezideig 40 000 Ft +ÁFA bérleti díjat fizettek az önkormányzatnak,javaslom
a képviselő-testületnek ennek felemelését.
Hozzászólás:
Varga Tibor: javasolom a bérleti szerződés meghosszabbítását a jelenlegi bérleti díjjal,ennek
megemelést nem támogatom.

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában álló Lövő,Fő u.188.szám
alatti épületben lévő 65 m2 alapterületű húsboltot és a hozzá tartozó helyiségeket
2016.január 01- től - 2025.december 31-ig bérbeadja a Fücsök-Pontos KKT. (9732. Csapod,
Fő u.138.képviseli Fücsök Attila és Németh Ferenc) részére.
A helyiségek bérleti díját a képviselő-testület havi 40 000 Ft +ÁFA összegben állapítja meg.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével,és a bérleti szerződés
megkötésével, meghosszabbításával.
Határidő: 2015.december 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antalné jegyző
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
107/2015.(XII.18.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
tulajdonában álló Lövő,Fő u.188.szám alatti épületben lévő 65 m2 alapterületű húsboltot és a
hozzá tartozó helyiségeket 2016.január 01- től - 2025.december 31-ig bérbeadja a FücsökPontos KKT. (9732. Csapod, Fő u.138.képviseli Fücsök Attila és Németh Ferenc) részére.
A helyiségek bérleti díját a képviselő-testület havi 40 000 Ft +ÁFA összegben állapítja meg.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével, és a bérleti szerződés
megkötésével, meghosszabbításával.
Határidő: 2015.december 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antalné jegyző
Lukácsné: ismerteti Papp Tibor Lövő, Fő u.34.szám alatti lakos a lövői egyházközség
kántorának kérelmét a jelenlévőknek. Nevezett az önkormányzat tulajdonában lévő Hunyadi
u.1. szám alatti lakást szeretné bérelni annak érdekében,hogy a rábízott egyházközségi
feladatait továbbra is el tudja látni. A kérelmező bérleti szerződése 2015.december 31-el lejár,
ezideig havi 20 000 Ft bérleti díjat fizetett. Javasolja mivel nagyon alacsony ez a bérleti díj, a
képviselő-testület fontolja meg ennek megemelését.
Hozzászólás:
Varga Tibor : kántor úr vezeti a templomi kórust is,így két feladatot is ellát, javaslom a
lakás bérbeadását az eddigi bérleti díjért.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező Hunyadi u.1.szám
alatti önkormányzati bérlakást 2016.január 01-től 2016.december 31-ig Papp Tibor Lövő,Fő
u.34.szám alatti lakosnak bérbe adja.
A képviselő-testület a lakás bérleti díját havi 20 000 Ft-ban állapítja meg.
A képviselő- testület megbízza a polgármestert az erre vonatkozó bérleti szerződés
megkötésével.
Határidő: 2015.december 31.
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:
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108/2015.(XII.18.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
tulajdonát képező Hunyadi u.1.szám alatti önkormányzati
bérlakást 2016.január 01-től 2016.december 31-ig
Papp Tibor Lövő, Fő u.34. szám alatti lakosnak bérbe adja.
A képviselő-testület a lakás bérleti díját havi 20 000 Ft-ban
állapítja meg.
A képviselő- testület megbízza a polgármestert az erre
vonatkozó bérleti szerződés megkötésével.
Határidő:2015.december 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antalné jegyző
Lukácsné: a képviselő-testület a kábel tv hálózat térítésmentes átadásáról döntött Pete Ferenc
egyéni vállalkozó részére 2016.január 01-el.A térítésmentes átadáshoz szükség van a teljes
hálózat felértékeltetésére. Magyarországon két vállalkozás: egy miskolci és egy szombathelyi
cég végez ilyen jellegű értékelést. A szombathelyi céggel a Tóth Szakértő Kft-vel felvettük a
kapcsolatot. Ismerteti a Tóth Szakértő Kft-től érkezett árajánlatot a jelenlévőknek.
Az árajánlat értelmében az igazságügyi szakértő szakvélemény elkészítése 700 000 Ft +
ÁFA-ba kerülne.
Hozzászólás:
Hollósi Gábor: mivel enélkül nem lehet elvégezni az átadást, javaslom a képviselő-testületnek
az árajánlat elfogadását,és ehhez szükséges összeg biztosítását a költségvetés
átcsoportosításával. Az átadását követően önkormányzatuknak az átadott vagyon után
ÁFA fizetési kötelezettsége lesz, mely az új szolgáltató felé kiszámlázásra kerül.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tóth Szakértő Iroda Kft.
(9700.Szombathely, Honvéd út 14.) részére a kábeltelevízió jelszolgáltatás eszközeinek
értékbecslésére 700 000 Ft + ÁFA összeget biztosít.
A képviselő-testület a 2015.évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást
rendeli el:
ZÁROLÁS: a költségvetési tartalék terhére 700 000 Ft + ÁFA összesen 889 000 Ft.
KIADÁSI PÓTELŐIRÁNYZAT: 999 000-1 szakfeladatra el nem számolt tételként,066020
Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkción,0533791 Más egyéb
szolgáltatások megnevezésű kiadási előirányzaton 700 000 Ft,053511 Működési célú
előzetesen felszámított általános forgalmi adó megnevezésű kiadási előirányzaton 189 000 Ft
biztosítása a vagyonértékelés költségeinek fedezetére a Tóth Szakértő Iroda Kft részére.
Határidő: 2015.december 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
109/2015.(XII.18.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tóth
Szakértő Iroda Kft. (9700.Szombathely, Honvéd út 14.) részére a kábeltelevízió
jelszolgáltatás eszközeinek értékbecslésére 700 000 Ft + ÁFA összeget biztosít.
A képviselő-testület a 2015.évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást
rendeli el:
ZÁROLÁS: a költségvetési tartalék terhére 700 000 Ft + ÁFA összesen 889 000 Ft.
KIADÁSI PÓTELŐIRÁNYZAT: 999 000-1 szakfeladatra el nem számolt tételként,066020
Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkción,0533791 Más egyéb
szolgáltatások megnevezésű kiadási előirányzaton 700 000 Ft,053511 Működési célú
előzetesen felszámított általános forgalmi adó megnevezésű kiadási előirányzaton 189 000 Ft
biztosítása a vagyonértékelés költségeinek fedezetére a Tóth Szakértő Iroda Kft részére.
Határidő: 2015.december 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Hasza Lajosné: a Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft.(továbbiakban: Kft.)az
ifjúsági szálláshely kialakítására 32 171.507 Ft pályázati támogatást nyert. A projekt
előfinanszírozását támogatási megállapodás alapján az önkormányzatunk biztosította,a
támogatást a Kft. előlegként kapta.
2014.évben 5 részletben összesen 28 159 381 Ft támogatást biztosítottunk a Kft. részére.
2015.évben 3 részletben 10 496 913 Ft-ot és a záró elszámoláshoz 14 358 614 Ft-ot
támogatást utaltunk át a Kft. részére kérelmükre. A Kft. részéről 2014.évben 18 991 406 Ft
támogatás került visszautalásra,és az idei évben egyenlőre még nem került visszafizetésre
összeg a számlánkra.

Hozzászólások:
Lágler Éva: már a tervezést követően a statikus szakvélemény alapján kiderült,hogy az
ifjúsági szálláshely kialakítása a betervezett összegnél lényegesen többe fog kerülni,ezt a
korábbi polgármester úr is tudta. A pályázat nem minden munkát,és eszközt tartalmazott
így annak visszaigénylésére sem volt lehetőségünk. Az elvégzett plusz munkákra és a
beépített eszközökre számlákkal rendelkezünk,és nem saját célra került felhasználásra a kért
többletösszeg. A képviselő-testületnek bemutatja ezekre vonatkozó eredeti számlákat.
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Elmondja, hogy az önkormányzat által biztosított támogatás csak egy részét tudja
visszafizetni, mivel a kapott támogatás a szálláshely kialakítására felhasználásra került.
Hollósi Gábor: a plusz munkákról és a beépített eszközökről önkormányzatunkat tájékoztatni
kellett volna,mindenképpen előzetes egyeztetésre szükség lett volna,mivel az ügyvezető
asszony ezt nem tette meg, javaslom írásbeli figyelmeztetés kiadását kezdeményezze a
képviselő-testület. Fontosnak tartanám, hogy a Kft-nél 300 000 Ft összeg kifizetése előtt egy
előzetes egyeztetésre kerüljön sor,vagy a polgármesterrel,vagy esetleg a hivatal pénzügyi
dolgozójával. Ennek pontos eljárási szabályaira belső utasítást fogunk majd kiadni.

Varga Tibor: javaslom a képviselő-testületnek az elvégzett plusz beruházásra 14 358 614 Ftra az önkormányzat 2015.évi költségvetésének átcsoportosításával biztosítson
fedezetet,illetve a 13 180 101 Ft-ra állapítsa meg,hogy a Kft-t nem terheli visszafizetési
kötelezettség.

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szolgáltató és Kulturális Központ
Nonprofit Kft. részére az ifjúsági szálláshely projektben nem szereplő plusz beruházásra
14 358 614 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít.
A képviselő-testület a 2015.évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást
rendeli el:
ZÁROLÁS: a költségvetési tartalék terhére 14 358 614 Ft.
KIADÁSI PÓTELŐIRÁNYZAT: 999 000-1 szakfeladatra el nem számolt tételként,066020
Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkción,0589021 Egyéb
felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre –nonprofit gazdasági társaság részére
megnevezésű kiadási előirányzaton 14 358 614 Ft biztosítása a Szolgáltató és Kulturális
Központ Nonprofit Kft. részére ifjúsági szálláshely projektben nem szereplő plusz
beruházásra.
A képviselő-testület megbízza a polgármester erre vonatkozó Támogatási Megállapodás
megkötésével.
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:
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110/2015.(XII.18.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft. részére az ifjúsági szálláshely projektben
nem szereplő plusz beruházásra 14 358 614 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít.
A képviselő-testület a 2015.évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást
rendeli el:
ZÁROLÁS: a költségvetési tartalék terhére 14 358 614 Ft.
KIADÁSI PÓTELŐIRÁNYZAT: 999 000-1 szakfeladatra el nem számolt tételként,066020
Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkción,0589021 Egyéb
felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre –nonprofit gazdasági társaság részére
megnevezésű kiadási előirányzaton 14 358 614 Ft biztosítása a Szolgáltató és Kulturális
Központ Nonprofit Kft. részére ifjúsági szálláshely projektben nem szereplő plusz
beruházásra.
A képviselő-testület megbízza a polgármester erre vonatkozó Támogatási Megállapodás
megkötésével.
Határidő: 2015.december 31.
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 ifjúsági szálláshely projekthez 13 180 101 Ft vissza nem térítendő
támogatást biztosít.
A képviselő-testület a 2015.évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást
rendeli el:
ZÁROLÁS: a költségvetési tartalék terhére 6 038 126 Ft,056211 Ingatlanok beszerzése,
létesítése kiadási előirányzaton 7 141 975 Ft.
KIADÁSI PÓTELŐIRÁNYZAT: 999 000-1 szakfeladatra el nem számolt tételként,066020
Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkción,0589021 Egyéb
felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre –nonprofit gazdasági társaság részére
megnevezésű kiadási előirányzaton 13 180 101 Ft biztosítása a Szolgáltató és Kulturális
Központ Nonprofit Kft. részére ifjúsági szálláshely kialakítására.
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:
13

111/2015.(XII.18.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft. részére az ifjúsági szálláshely projekthez
13 180 101 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít.
A képviselő-testület a 2015.évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást
rendeli el:
ZÁROLÁS: a költségvetési tartalék terhére 6 038 126 Ft,056211 Ingatlanok beszerzése,
létesítése kiadási előirányzaton 7 141 975 Ft.
KIADÁSI PÓTELŐIRÁNYZAT: 999 000-1 szakfeladatra el nem számolt tételként,066020
Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkción,0589021 Egyéb
felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre –nonprofit gazdasági társaság részére
megnevezésű kiadási előirányzaton 13 180 101 Ft biztosítása a Szolgáltató és Kulturális
Központ Nonprofit Kft. részére ifjúsági szálláshely kialakítására.
Határidő: 2015.december 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ifjúsági szálláshelyre biztosított
támogatási összegek felhasználása során feltárt hibák,hiányosságok miatt felhatalmazza
Hollósi Gábor polgármestert azzal,hogy a Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft.
ügyvezetőjét Lágler Évát írásbeli figyelmeztetésben részesítse.
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:
112/2015.(XII.18.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ifjúsági
szálláshelyre biztosított támogatási összegek felhasználása során feltárt hibák,hiányosságok
miatt felhatalmazza Hollósi Gábor polgármestert azzal,hogy a Szolgáltató és Kulturális
Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjét Lágler Évát írásbeli figyelmeztetésben részesítse.
Határidő: 2015.december 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

14

15

