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Községi Önkormányzat
Lövő
6-1/2016.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2016. május 23-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
Spóner Tibor képviselők
Lukács Antalné jegyző
Ács Zoltánné gazdálkodási főmunkatárs
Meghívottak: Lágler Júlia intézményvezető
Orbánné Hajas Hajnalka intézményvezető-helyettes
Hollósi Gábor: köszönti az ülésen megjelenteket és a meghívottakat, megállapítja, hogy a
képviselő-testület tagjai teljes létszámban megjelentek, így az ülés határozatképes, azt
megnyitja.
Hollósi Gábor a napirendre az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat fogadja el
a mai ülésén:
1.)Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 2015.évi munkájáról
2.)Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2015.évi zárszámadásának elfogadása
3.)Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása, a 2015. évi egységes pénzalap
végrehajtásáról beszámoló
4.)Lövő Község Önkormányzata 2015.Éves Ellenőrzési Jelentésének elfogadása
5.)Tájékoztató a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról
6.)A fák és cserjék ültetési és telepítési távolságának szabályozása
7.)Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
33/2016.(V.23.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.)Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 2015.évi munkájáról
2.)Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2015.évi zárszámadásának elfogadása
3.)Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása, a 2015. évi egységes pénzalap
végrehajtásáról beszámoló
4.)Lövő Község Önkormányzata 2015.Éves Ellenőrzési Jelentésének elfogadása
5.)Tájékoztató a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról
6.)A fák és cserjék ültetési és telepítési távolságának szabályozása
7.)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:
34/2016. (V.23.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
jegyzőkönyv hitelesítőnek Regényiné Demeter Mónikát
választja meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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1.)Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 2015.évi munkájáról
( írásos előterjesztés csatolva )
Lágler Júlia: elmondja, hogy a tavalyi évben 17 településen látták el, az idei évtől már 23
településen látják el a családsegítő és gyermekjóléti feladatokat. Sok személyi változás volt,
állandó létszámgondokkal küzdenek, az engedélyezett 6,5 fő helyett, jelenleg 3 fő látja el a
szolgálat feladatait. Folyamatosan pályáztatnak de betölteni nagyon nehezen tudják az üres
helyeket,bízik abban,hogy most van két jelentkező és sikerül őket felvenni. A közalkalmazotti
besorolás szerint alacsonyak a bérek, ezért nagyon kevesen jönnek erre a területre.
Ismerteti a szervezet működési adatait.
Orbánné Hajas Hajnalka: ismerteti a jelenlévőknek lövői családgondozóként milyen
feladatokat látott el a településen. Tájékoztatja a megjelenteket arról, hogy alapellátásban
2 gyermeket gondozott,1 gyermeket kellett kiemelni a családjából. Ismerteti a gyermekjóléti
szolgálat 2015.évi működési adatait.
Kérdések:
Hollósi Gábor: mint intézményvezető hogyan látja Lövő helyzetét a többi településhez
viszonyítva ? A Szolgáltató Központ épülete alkalmas lenne gyermekfelügyeleti helynek
a kapcsolattartásnál,e téren mit sikerült tenniük ?
Regényiné Demeter Mónika: korábban a Támagató Szolgálatnál a beteg és sérült gyermeket
elszállították, nem lehetne-e ezt újra elindítani,hiszen erre többen tartanának igényt,akik
nem rendelkeznek gépjárművel ?
Lágler Júlia reagál a felvetésekre:
Lövő település helyzete jónak, átlagosnak mondható, előnyt jelent,hogy a szolgálat központja
helyben van,bátrabban bejönnek hozzánk az emberek a problémájukkal.
Saját döntésem alapján vállaltam, hogy a kapcsolattartási ügyekben közreműködök,
még munkaidőn túli időkben is,erre vonatkozóan most folyik egy képzés melyen
részt veszek.
A szolgálatunk jelenleg nem rendelkezik busszal, így ilyen jellegű szállítást nem tudunk
vállalni,bár néhány esetben fordult már elő,hogy a táborokba a gyermekeket a dolgozóink
saját maguk szállították be. Az idei évben szerettünk volna buszra pályázni,de a társulás
önkormányzatai az ehhez szükséges forrást nem kívánták biztosítani.
Orbánné Hajas Hajnalka reagál az egyik felvetésre: a kapcsolattartási ügyek a soproni
központ feladatai közé tartoznak,de az intézményvezetőnk bevállalta ezekben történő
közreműködését annak érdekében,hogy az érintett ügyfeleknek ne kelljen Sopronba beutazni.
Hollósi Gábor: úgy gondolom a busz pályázat ügye még nem lefutott, ez ügyben a társulást
ismételten meg kell keresni.
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat, Lövő intézmény 2015.évi szakmai beszámolóját az előterjesztésben foglalt
tartalommal elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
35/2016.(V.23.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,Lövő intézmény 2015.évi
szakmai beszámolóját az előterjesztésben foglalt tartalommal
elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

2.)Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2015.évi zárszámadásának elfogadása
(írásos előterjesztés csatolva )

Lukácsné: ismerteti a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2015.évi zárszámadását,és
pénzforgalmi mérlegét a jelenlévőknek.
( írásos előterjesztés csatolva )

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Lövői Közös Önkormányzati Hivatal
2015.évi zárszámadását
37 482 eFt bevétellel
29.543 eFt kiadással
6.794 eFt pénzmaradvánnyal
az alábbi részletezés szerint:
Kiadások:
Személyi juttatás:
20.621 eFt
Munkaadót terhelő járulék: 4.555 eFt
7

Határozati javaslat folytatása:
Dologi kiadás:
Kiadások összesen:

4.367 eFt
29.543 eFt

Bevételek:
Intézményi működési bevétel:
26 eFt
Központi irányítószervi támogatás : 32.258 eFt
5.198 eFt
Előző év költségvetési maradvány :
Bevételek összesen:
37.482 eFt
E l f o g a d j a.
A közös önkormányzati hivatal zárszámadása Lövő Község
zárszámadási rendeletének része.
Határidő: Azonnal
Felelős: Lukács Antalné jegyző
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
36/2016.(V.23.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő- testülete
Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2015.évi zárszámadását
37 482 eFt bevétellel
29.543 eFt kiadással
6.794 eFt pénzmaradvánnyal
az alábbi részletezés szerint:
Kiadások:
Személyi juttatás:
20.621 eFt
Munkaadót terhelő járulék: 4.555 eFt
Dologi kiadás:
4.367 eFt
Kiadások összesen:
29.543 eFt
Bevételek:
Intézményi működési bevétel:
26 eFt
Központi irányítószervi támogatás : 32.258 eFt
Előző év költségvetési maradvány :
5.198 eFt
Bevételek összesen:
37.482 eFt
E l f o g a d j a.
A közös önkormányzati hivatal zárszámadása Lövő Község
zárszámadási rendeletének része.
Határidő: Azonnal Felelős: Lukács Antalné jegyző
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3.)Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása, a 2015. évi egységes
pénzalap végrehajtásáról beszámoló
( írásos előterjesztés csatolva )
Lukácsné:az állami támogatások és a szociális jellegű kifizetések év közbeni teljesülése miatt
a költségnemek közti (pl. bérkompenzáció,óvodai bértámogatás,ágazati pólték,
közfoglalkoztás támogatása,gyermekétkeztetés stb.)átcsoportosításra van szükség,ezért az
önkormányzat 2015.évi költségvetését módosítani szükséges. Összességében ez 121 635 E Ft
előirányzat módosítást eredményezett.
Ismerteti az önkormányzat 2015.évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet-tervezetet
a jelenlévőknek. Ismerteti az elkészített előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható
következményeiről.
( Előzetes hatásvizsgálati lap csatolva)
Hollósi Gábor: ismerteti az önkormányzat 2015.zárszámadását,és pénzforgalmi mérlegét.
( írásos előterjesztés csatolva )
Lukácsné: ismerteti a 2015. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet a jelenlévőknek.
Ismerteti az elkészített előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható következményeiről.
( Előzetes hatásvizsgálati lap csatolva)
Kérdés:
Spóner Tibor: az önkormányzat megtakarítása melyik soron látható ?Az önkormányzatok
részére milyen befektetési lehetőségek vannak ? Elmondja, hogy hasonló dolgokkal
foglalkozik,így ő is körül tud nézni e területen.
Ács Zoltánné reagál a felvetésre:
Az önkormányzat záró pénzkészlete 211 594 E Ft, a lekötésünk 75 M Ft.
Elsődlegesen az államkötvényt és kincstárjegyet lehet vásárolni, melyeknek a visszafizetése
állam által garantált, de rendkívüli alacsony kamatot kapunk a lekötéseink után.
Hollósi Gábor: felkéri Spóner Tibort a befektetési lehetőséget mérje fel,és erről tájékoztassa
majd. Ez ügyben a Lövői és Vidéke Takarékszövetkezet vezetőjét megkeresi majd.
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és
egyhangulag megalkotta a 3/2016.(V. 27.) rendeletét az önkormányzat 2015.
költségvetéséről szóló 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.
( rendelet csatolva )
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és
egyhangulag megalkotta a 4/2016.(V. 30.) önkormányzati rendeletét a 2015. évi
zárszámadásról.
( rendelet csatolva )
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4.)Lövő Község Önkormányzata 2015.Éves Ellenőrzési Jelentésének elfogadása

( írásos előterjesztés csatolva )
Lukácsné: Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás belső ellenőre 2015.évben
az önkormányzat selejtezési tevékenységének szabályozottságát,a selejtezés lebonyolításának
szabályszerűségét,a vagyonkataszter-vezetés kontrollkörnyzete kialakítását,valamint a
vagyon-kataszter egyeztetésének gyakorlatát ellenőrizte.
Ismerteti a Társulás által elkészített 2015.évi ellenőrzési jelentést a jelenlévőknek.
Elmondja, hogy a jelentésben feltárt hibák nagyobb részét sikerült kijavítani.
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2015.évi
ellenőrzési jelentését az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat közlésével.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
37/2016.(V.23.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat 2015.évi ellenőrzési jelentését az előterjesztésben
foglalt tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat közlésével.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

5.)Tájékoztató a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról

Lukácsné: ismerteti a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról szóló 2015.évi
tájékoztatót.
(írásos előterjesztés csatolva )
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A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekvédelmi és gyermekjóléti
feladatokról szóló tájékozatót az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt tájékozató felterjesztésével.
Határidő: 2016.június 6.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antalné jegyző

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
38/2016.(V.23.) határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról szóló tájékozatót
az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt tájékozató
felterjesztésével.
Határidő: 2016.június 6.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antalné jegyző

6.)A fák és cserjék ültetési és telepítési távolságának szabályozása
Lukácsné:ismerteti a fák és cserjék ültetési és telepítési távolságának szabályairól készített
rendelet-tervezetet a jelenlévőknek.
Ismerteti az elkészített előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható következményeiről.
Hozzászólás:
Hollósi Gábor:a fák miatt egyre több a szomszédok közti vita arról,hogy milyen távolságokra
lehet ültetni a fákat. Ezek megoldása érdekében született a rendelet-tervezet.
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és
egyhangulag megalkotta az 5/2016.(V. 31.) rendeletét a fák és cserjék ültetési és telepítési
távolságának szabályairól.
( rendelet csatolva )
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7.)Egyéb feladatok
Lukácsné: Fertőboz, Pereszteg, Röjtökmuzsaj, Pinnye, Nagylózs és Ebergőc községek
Képviselő-testületei döntöttek arról, és egyben kérik a Társulás tagjaitól, hogy 2016. július 1jétől kezdődően a házi segítségnyújtás szolgáltatást a lövői Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat biztosítsa. Ezzel kapcsolatosan a Társulás részére megküldték a döntésről szóló
jegyzőkönyvi kivonatokat.
A fentiek figyelembe vételével a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási
Tanácsa a 2016. május 23-án megtartott ülésén a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati
Társulás Társulási Megállapodását módosította, minősített többséggel elfogadta.
A Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásához, valamint a működési engedély
módosításához szükséges, hogy a Társulási Megállapodást a Társulás tagjainak képviselőtestületei minősített többséggel elfogadják.
Kérik, hogy a csatolt Társulási Megállapodást szíveskedjen a Képviselő-testület elé
terjeszteni, és minősített többséggel elfogadtatni.
Ismerteti a Társulási megállapodásban történt módosításokat 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: 2016.június 10.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
39/2016.(V.23.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását az
előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
Határidő: 2016.június 10.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Hollósi Gábor: az Országos Polgárőr Szövetség Elnöke „Polgárőr Község „címek elnyerésére
pályázatot írt ki. Ismerteti a pályázati feltételeket a jelenlévőknek. A pályázatot a Lövői
Polgárőr Egyesülettel közösen kell benyújtani. A benyújtás egyik feltétele,hogy az
önkormányzat rendelkezzen bűnmegelőzési koncepcióval. Ismerteti az egyesület elnökével
közösen elkészített közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciót.
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Elmondja, hogy a pályázathoz csatolni kell a rendőrkapitányság vezetőjének támogató
nyilatkozatát, melyet a soproni kapitányság vezetőjétől már megkért.
A nyertes település a pályázaton résztvevő polgárőr egyesülete 100 ezer forint működési
támogatásban részesül.
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lövő Község közbiztonsági és
bűnmegelőzési koncepcióját az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésével, és Lövői Polgárőr
Egyesülettel közösen a pályázat benyújtására.
Határidő: 2016.június 1.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Megyeri István Lövői Polgárőr Egyesület elnöke
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
40/2016(V.23.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lövő Község
közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepcióját az előterjesztésben
foglalt tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat
közlésével, és Lövői Polgárőr Egyesülettel közösen a pályázat
benyújtására.
Határidő: 2016.június 1.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Megyeri István Lövői Polgárőr Egyesület elnöke
Lukácsné: a Belügyminisztérium az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására pályázatot írt ki. Ezen belül a kötelező önkormányzati feladatot ellátó
intézmények fejlesztésére, felújítására, belterületi utak, járdák, hidak felújítására, továbbá
egészségügyi alapellátást szolgáló épületek, közös önkormányzati székely hivatal
felújítására,óvodai és iskolai sport fejlesztésére lehet pályázatot benyújtani. Az elnyerhető
támogatás legmagasabb összege 85 %, ehhez 15 %-os saját forrást kell biztosítani.
A támogatás mértéke függ az önkormányzat adóerő képességétől. Mivel Lövőn magas az
adóerőképesség, ezért a csak 50 %-os támogatásban részesülhet az önkormányzat. A
támogatás bruttó összege 15 M Ft lehet.A pályázatot legkésőbb 2016.június 3-i lehet
benyújtani.
A nyertes pályázók a Támogatói Okirat kiállításától számított 5 napon belül megkapják a
megítélt támogatási összeget, így az önkormányzatnak nem kell megelőlegezni azt.
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Hollósi Gábor::a pályázatot a 429 hrsz-ú területen a Szép Gáspárné utca járdaépítési
munkáira kívánjuk beadni. Ismerteti Szilveszter Trans Kft. árajánlatát a jelenlévőknek. Az
építés teljes költsége 9 556 800 Ft + ÁFA (összesen: 12 135 866), igényelt támogatás
6 067 933 Ft, saját forrás összege 6 067 933 Ft.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatásán belül a lövői 429 hrsz-ú kivett közterületen Szép Gáspárné
utcában járdaépítésre pályázatot nyújt be.
A felújítás bruttó költsége:
Igényelt támogatás
:
Saját forrás
:

12 135 866 Ft
6 067 933 Ft
6 067 933 Ft

A képviselő-testület a saját forrást a 2016.évi költségvetésében biztosítja.
A képviselő-testület az építési munkák elvégzésével a Szilveszter Trans Kft.-t (9461. Lövő,
Mohl Adolf u. 41. )bízza meg.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával.
Határidő: 2016.június 2.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
41/2016.(V.23.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásán belül a lövői 429 hrsz-ú
kivett közterületen Szép Gáspárné utcában járdaépítésre pályázatot nyújt be.
A felújítás bruttó költsége:
Igényelt támogatás
:
Saját forrás
:

12 135 866 Ft
6 067 933 Ft
6 067 933 Ft

A képviselő-testület a saját forrást a 2016.évi költségvetésében biztosítja.
A képviselő-testület az építési munkák elvégzésével a Szilveszter Trans Kft.-t (9461. Lövő,
Mohl Adolf u. 41. )bízza meg.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával.
Határidő: 2016.június 2.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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Hollósi Gábor: ismerteti a Szilveszter Trans Kft.-től a Kovács köz padkaépítésére,és a Sport
utca árok lefedés,murvás parkoló készítésére benyújtott árajánlatát.
A képviselők javasolják, támogatják az árajánlatokban szereplő munkák elvégeztetését.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sport utca árok lefedési,murvás
parkoló építési munkáinak elvégzésére 2 725 801 Ft-ot biztosít.
A képviselő-testület a 2016.évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást
rendeli el:
ZÁROLÁS: a költségvetési tartalék terhére 2 146 300 +ÁFA összesen 2 725 801 Ft.
KIADÁSI PÓTELŐIRÁNYZAT: 999 000 szakfeladatra el nem számolt tételként,045160
Közutak,hidak üzemeltetése,fenntartása kormányzati funkción K621 Beruházások
megnevezésű kiadási előirányzaton 2 146 300 Ft,K671 Beruházási célú előzetesen
felszámított ÁFA megnevezésű kiadási előirányzaton 579 501 Ft biztosítása a Szilveszter
Trans Kft. részére a Sport utca árok lefedési,murvás parkoló építési munkáira.
Határidő: 2016. október 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
42/2016.(V.23.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sport utca
árok lefedési, murvás parkoló építési munkáinak elvégzésére 2 725 801 Ft-ot biztosít.
A képviselő-testület a 2016.évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást
rendeli el:
ZÁROLÁS: a költségvetési tartalék terhére 2 146 300 +ÁFA összesen 2 725 801 Ft.
KIADÁSI PÓTELŐIRÁNYZAT: 999 000 szakfeladatra el nem számolt tételként,045160
Közutak,hidak üzemeltetése,fenntartása kormányzati funkción K621 Beruházások
megnevezésű kiadási előirányzaton 2 146 300 Ft,K671 Beruházási célú előzetesen
felszámított ÁFA megnevezésű kiadási előirányzaton 579 501 Ft biztosítása a Szilveszter
Trans Kft. részére a Sport utca árok lefedési,murvás parkoló építési munkáira.
Határidő: 2016. október 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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Lukácsné: ismerteti a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal GYB-04/339-5/2016.
számon érkezett törvényességi felhívását a jelenlévőknek.
A megyei kormányhivatal a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgatójának tájékoztatása alapján értesült arról,hogy Lövő községben a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására a Rekultív Magyarország
Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft-t jelölte ki. A kormányhivatal törvényességi felügyeleti
jogkörében eljárva felülvizsgálta az önkormányzat képviselő-testületének a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási kötelezettség ellátásával kapcsolatos tevékenységét.
Megállapította, hogy a képviselő-testület a feladat-ellátási kötelezettségét elmulasztotta, mivel
2016.január 1-jétől nem rendelkezik érvényes közszolgáltatási szerződéssel.
Ez ügyben a kormányhivatal már a második törvényességi felhívást adta ki.
Önkormányzatunk minden megtett annak érdekében, hogy sikerüljön közszolgáltatót találni,
több ilyen szervezetet is megkeresett, de ezek ezideig nem vezettek eredményre. Álláspontom
szerint a jelenlegi helyzet nem az önkormányzat mulasztásából következett be.
Hozzászólás:
Hollósi Gábor: a büki polgármester úrral folytatott beszélgetés alapján a Parkom Kft.
nagy valószínűséggel nem köt szerződést a kimaradt önkormányzatokkal
hulladékszállításra,mivel központilag történik a díjak beszedése.

a

Lukácsné: ismerteti a Soproni Vízmű Zrt-től érkezett bérleti-üzemeltetési szerződés,a
víziközmű-fejlesztési együttműködésről szóló megállapodás,a beruházási keretszerződésről,
a vagyonnyilvántartási vállalkozási szerződésről szóló tervezeteket a megjelenteknek.
Hollósi Gábor : A Soproni Vízmű Zrt. felé kétszer írásban jeleztük,hogy a lövői vízműtelep
bezárásával a térség polgármesterei nem értenek egyet. A legutóbbi közgyűlésen a tulajdonos
önkormányzatok képviselői 22,74 %-os tulajdoni hányaddal a közgyűlés 5. és 6. napirendi
pontját nem fogadták el. Az Alapszabály módosításához 80 %-os többség kellett volna, mely
ezáltal a szükséges szavazatszámot nem kapta meg. A vas megyei önkormányzatokkal
összefogva írásban rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezzük, melyen ismételten
kérjük a lövői üzemmérnökség megszüntetésének és a vas megyei üzemigazgatóság
átszervezésének megtárgyalását. Egyidejűleg kérjük ezekre vonatkozó tanulmányokat és
gazdasági számításokat a részvényesek rendelkezésére bocsátani.
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy az ismertetett szerződések korrektúrázott változatát
megkérte a Soproni Vízmű Zrt. képviselőjétől.
Ismerteti a bérleti-üzemeltetési szerződés 8.1.3.pontját a megjelenteknek:
„A Vízmű nem felel mindazon károkért, amelyek visszavezethetők a bérbe-üzemeltetésbe vett
vagyontárgyak átadás kori állapotából adódó kapacitáshiányára,nem megfelelő műszaki
jellemzőire,valamint az elmaradó víziközmű fejlesztésekre.”
A felkért jogász véleménye alapján ez aggályosnak tekinthető,de a Vízmű Zrt.
vezérigazgatójának álláspontja szerint, ez az önkormányzatnak többletterhet nem jelent,és
amennyiben mégis fellépni ilyen, annak finanszírozása a Közös Pénzügyi Alapból történne.
Javaslom a szerződések elfogadását.
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az érintett
önkormányzatok és a Soproni Vízmű Zrt. között létrejövő, jelen határozat szoros mellékletét
képező bérleti-üzemeltetési szerződés tartalmával,és annak aláírására felhatalmazza Hollósi
Gábor polgármestert.
Határidő: 2016.május 26.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
43/2016.(V.23) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az
érintett önkormányzatok és a Soproni Vízmű Zrt. között létrejövő, jelen határozat szoros
mellékletét képező bérleti-üzemeltetési szerződés tartalmával,és annak aláírására
felhatalmazza Hollósi Gábor polgármestert.
Határidő: 2016.május 26.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:

Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az érintett önkormányzatok
között létrejövő, jelen határozat szoros mellékletét képező víziközmű-fejlesztési
együttműködésről szóló megállapodás módosításának tartalmával egységes szerkezetbe
foglalva, és felhatalmazza Hollósi Gábor polgármestert annak aláírására.
Határidő: 2016.május 26.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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44/2016.(V.23) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az
érintett önkormányzatok között létrejövő, jelen határozat szoros mellékletét képező
víziközmű-fejlesztési együttműködésről szóló megállapodás módosításának tartalmával
egységes szerkezetbe foglalva, és felhatalmazza Hollósi Gábor polgármestert annak
aláírására.
Határidő: 2016.május 26.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az érintett önkormányzatok és
a Soproni Vízmű Zrt. között létrejövő, jelen határozat szoros mellékletét képező beruházási
vállalkozási keretszerződés módosítását egységes szerkezetbe foglalva, és felhatalmazza
Hollósi Gábor polgármestert annak aláírására.
Határidő: 2016.május 26.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
45/2016.(V.23) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az
érintett önkormányzatok és a Soproni Vízmű Zrt. között létrejövő, jelen határozat szoros
mellékletét képező beruházási vállalkozási keretszerződés módosítását egységes szerkezetbe
foglalva, és felhatalmazza Hollósi Gábor polgármestert annak aláírására.
Határidő: 2016.május 26.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az érintett önkormányzatok és
a Soproni Vízmű Zrt. között létrejövő, jelen határozat szoros mellékletét képező
vagyonnyilvántartási vállalkozási szerződés módosítását egységes szerkezetbe foglalva,és
felhatalmazza Hollósi Gábor polgármestert annak aláírására.
Határidő: 2016.május 26.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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46/2016.(V.23.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az
érintett önkormányzatok és a Soproni Vízmű Zrt. között létrejövő, jelen határozat szoros
mellékletét képező vagyonnyilvántartási vállalkozási szerződés módosítását egységes
szerkezetbe foglalva,és felhatalmazza Hollósi Gábor polgármestert annak aláírására.
Határidő: 2016.május 26.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Hollósi Gábor: ismerteti Bausz Tibor Lövő, Fő u.101.szám alatti lakos kérelmét,melyben
az önkormányzat tulajdonában lévő 219 hsz-ú 705 m2 beépítetlen területű ingatlant
szeretné megvásárolni. A területet a kertek mögött található, ezideig ő tartotta rendben,
véleményem szerint értékesítésének nincs akadálya. Javaslom 600 Ft/m2-es áron
értékesítse a képviselő-testület. A területen szennyvízvezeték húzódik, így ennek a
bejegyzésére is szükséges lesz.
A képviselők a terület értékesítését támogatták.
Hozzászólás:
Balics Kamill: a területen a szennyvízvezeték húzódik,és tisztítóaknák is van,így
midenképpen szükséges,hogy ehhez az érintettek hozzáférhessenek.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő
lövői 219 hrsz-ú 705 m2 kivett beépítetlen területű ingatlanát értékesíti.
Az ingatlan vételárát 600 Ft/m2-ben határozza meg, így a vételár összesen 423 000 Ft.
Bausz Tibor 9461.Lövő, Fő utca 101.szám alatti lakos a fenti ingatlant az önkormányzattól
megvásárolja.
Az ingatlan adásvétele adásvételi szerződéssel történik.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírásával.
Határidő: 2016.június 30.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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47/2016.(V.23.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat tulajdonában lévő lövői 219 hrsz-ú 705 m2 kivett beépítetlen területű
ingatlanát értékesíti.
Az ingatlan vételárát 600 Ft/m2-ben határozza meg, így a vételár összesen 423 000 Ft.
Bausz Tibor 9461.Lövő, Fő utca 101.szám alatti lakos a fenti ingatlant az önkormányzattól
megvásárolja.
Az ingatlan adásvétele adásvételi szerződéssel történik.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírásával.
Határidő: 2016.június 30.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Hollósi Gábor: ismerteti a megjelenteknek a Leader pályázati lehetőségeket,és az elnökségi
ülésen elhangzott javaslatokat.
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Sportpálya területén egy magánszemély a 6-18 éves
korosztály számára ügyességi pályát szeretne kialakítani,bemutatja ennek tervezetét a
megjelenteknek.
Hozzászólások:
Spóner Tibor: egy ilyen ügyességi pálya nagy veszélyekkel is jár, kifogja a felelősséget
vállalni,ha valakit baleset ér. Jó lenne tisztázni milyen feltételekkel, előírásokkal használható
ez.
Hollósi Gábor: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a térfigyelő kamerarendszert bővíteni
szeretné 6 db-al,és már kért is ajánlatot ezekre.
-Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a tervezett faluházra belső munkák nélkül 23 M Ft
ajánlatot adták,melyet nagyon soknak talált még akkor is, ha pályázati lehetőség lenne rá.
Az első lépésben kb.10 M Ft felújítást tervezünk, egy helyi vállalkozótól kért már
ajánlatot. Véleménye szerint pályázati forrás nélkül a szükséges munkákat jóval olcsóbban el
tudjuk végeztetni.
-Bemutatja a jelenlévőknek a volt napközi udvarára a tároló helyiségre elkészített tervet.
-Elmondja, hogy az idei évben egy külterületi út felújítását tervezzük, ez lenne az úgynevezett
„tüskés útig menő szakasz „
-Elmondja, hogy a Kardos-ér patak mindkét partját a földmérő kimérte,de a Vízügyi
Igazgatóság a határozat alapján továbbra is ragaszkodik a hidak lebontásához.
Úgy tudja most 2016.augusztus 31-ig adtak erre haladékot, azoknak akik ezt kérték.
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Varga Tibor: javasolja a külterületen a helyszín megtekintését.Javasolja,hogy az épület
felújítására több árajánlat kerüljön bekérésre.
Megkérdezi, hogy a hídak lebontása ügyében az önkormányzat nem tudna-e valamilyen
segítséget nyújtani?
Kérdések, bejelentések:
Tischelerné Németh Noémi: terveink között szerepel, hogy a Lövő elnevezésű településeknek
egy találkozót szervezünk,kb. 6-7 település van az országban aki ebben érintettek lehetnek.
Álláspontja szerint egy ilyen találkozó még szeptemberben megtartható lenne.
Megkérdezi, hogy a Kert utcai úttal mi lesz ?
A Szolgáltató és Kulturális Központban jelenleg a sportfoglalkozásoknál az ebben érintett
edzőktől nem szednek bérleti díjat,van-e akadálya annak,hogy a jövőben ezek is mint
a többi szervezet csak térítés ellenében vegyék igénybe a termet ?
Megkérdezi a Lövői Község Baráti Társasága nyomtatási költségeinek fedezése kit terhel ?
Balics Kamill: elmondja,hogy az építési törmeléklerakó”Páskum „ területe hamarosan
betelik,jó lenne ha mielőbbi lezárásra kerülne,mert ezután az önkormányzatnak sem marad
olyan területe ahová a felesleges törmeléket el lehet majd helyezni.
Takács Gábor: álláspontja szerint a „Páskum „területére is kellene kamerát elhelyezni,és
csak ezt követően kell bezárni,mert enélkül az emberek illegálisan továbbra szállítanák oda
a törmeléket.
Egyre nagyobb igény van az idősotthonokra, ezért javasolja, hogy a Baranyai házat ismételten
meg kellene nézni, nem lehetne-e a tulajdonossal egy elfogadható vételárban megegyezni.
Ez az épület alkalmas lehetne egy nyugdíjas otthon kialakítására, javasolja,hogy a nagylózsi
idősotthon vezetőjével a kapcsolatot vegyék fel.
Javasolja,hogy az önkormányzati utakra a zebra- és záró vonalak kerüljenek felfestésre.
Varga Tibor: megkérdezi mikor indítják el az önkormányzati épület előtti csobogót ?
Hollósi Gábor reagál a felvetésekre:
A külterületi út felújítása ügyében a helyszínt megtekintjük,és meglátjuk,hogy melyik
szakaszt kellene az idén rendbe hozni.
A hidak elbontása ügyében eddig is mindent megtett önkormányzatunk,és a továbbiakban
is erre törekszünk.
Egy Lövő elnevezési találkozó megszervezésének nincs akadálya,de először a zalalövői
polgármesterrel kellene egy személyes egyeztetést kezdeményezni.
A Kert utcai utat a magánszemély egyenlőre sem az önkormányzatnak,sem másnak nem
kívánja eladni,nem értem miért viselkedik ilyen ellenségesen. A rendezési terv módosítása
már tartalmaz egy másik lehetőséget.
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