Községi Önkormányzat
Lövő
2-1/2017.

JEGYZŐKÖNYV

HATÁROZAT

NAPIREND

4/2017.(II.06.)

Az ülés napirendi pontjainak elfogadása

5/2017.(II.06.)

Takács Gábor József megválasztása
jegyzőkönyv hitelesítőnek

6/2017.(II.06.)

Hollósi Gábor polgármester kizárásáról döntés

7/2017.(II.06.)

Hollósi Gábor polgármester tiszteletdíjának és
költségtérítésének megállapítása

8/2017.(II.06.)

Varga Tibor alpolgármester kizárásáról döntés

9/2017.(II.06.)

Varga Tibor alpolgármester tiszteletdíjának és
költségtérítésének megállapítása

10/2017.(II.06.)

Telkesítésre vonatkozó előszerződés elfogadása,
végleges szerződés megkötésére felhatalmazás

11/2017.(II.06.)

Új bölcsődei csoport indítása Lövői Holdacska
Családi Bölcsőde néven

R E N D E L ET

1/2017.(II.14.)

2/2017.(II.14.)

NAPIREND

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

A lakáscélú támogatásról

2

Községi Önkormányzat
Lövő
2-1/2017.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2017.február 6-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

Hollósi Gábor: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai teljes
létszámban megjelentek, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Hollósi Gábor a napirendekre az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat fogadja el
a mai ülésén:
1.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás
szabályozása
2.) Lakáscélú támogatás megállapítása
3.) A polgármester és alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
4.) Az önkormányzat 2017.évi pénzügyi tervének előzetes tárgyalása
5.) 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:
4/207.(II.06.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.)A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
közszolgáltatás szabályozása
2.) Lakáscélú támogatás megállapítása
3.) A polgármester és alpolgármester tiszteletdíjának és
költségtérítésének megállapítása
4.) Az önkormányzat 2017.évi pénzügyi tervének előzetes tárgyalása
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 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:
5/2017.(II.06.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
jegyzőkönyv hitelesítőnek Takács Gábor Józsefet választja meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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Hollósi Gábor: beszámol az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről:3 fő részére a temetési
költségekhez történő hozzájárulásként települési temetési támogatást,7 fő részére rendkívüli
települési támogatást, 9 fő részére újszülöttek családjának támogatását,3 fő részére települési
gyógyszertámogatást állapítottam meg az 2016.év második félévében.
Beszámol a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
( írásos előterjesztés csatolva )

A képviselő-testület mindkét beszámolót elfogadta.
1.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás
szabályozása
Lukácsné: 2017.január 1-től a községben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok
az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
látja el. Ennek megfelelően az új szabályozásra a rendelet-tervezetet elkészítettem.
Javaslom a 70 év feletti egyedülállók részére a 60 l-es edényzet ürítési díját továbbra is
vállalja át szociális rászorultságtól függetlenül a képviselő-testület.
Ismerteti az előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható következményeiről.

(Előzetes hatásvizsgálati lap csatolva )

Kérdés:
Tischlerné Németh Noémi: a 70 év feletti egyedülállóknál van akinek gondot jelent
az új edényzet megvásárlása, és Harkáról történő elszállítása. Az önkormányzat nem tud-e
segíteni ezek beszerzésében ?

Hollósi Gábor reagál a feltett kérdésre:
Az új szolgáltatónál mindenkivel új szerződést kötöttek, ezért kell beszerezni a 60 l-es
edényzetet, és ezekre javaslom csak átvállalni az ürítési díjat. Természetesen segítünk
a lakosságnak az edényzet megvásárlásában,és megkeressük az STKH-t és más
vállalkozót is.
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és
egyhangulag megalkotta a 1/2017.(II.14.) önkormányzati rendeletét az települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról.

( rendelet csatolva )

5

2.) Lakáscélú támogatás megállapítása
Lukácsné: a polgármester úr kérésére a lakáscélú támogatásokról szóló helyi rendelet
felülvizsgálatát elvégeztem. A kiadott rendelet-tervezetben a támogatások összegét a
kétszeresére megemeltük, a korábbi eljárásrenden nem változtattuk, viszont az egyedülállók
is részesülhetnek ebben a támogatásban.
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ismerteti az előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható következményeiről.
( Előzetes hatásvizsgálati lap csatolva )
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és
egyhangulag megalkotta a 2/2017.(II.14.) önkormányzati rendeletét a lakáscélú
támogatásokról.
( rendelet csatolva )

3.)A polgármester és alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Lukácsné:A polgármester illetményéről és tiszteletdíjáról, költségtérítéséről Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)71.§-a
rendelkezik.
A Mötv.71.§ (2) bekezdése kimondja:
„A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere
megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik az
államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről,valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok
jogállásáról
szóló
törvényben
meghatározott
alapilletményéből,
illetménykiegészítéséből,vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével.”
Ennek összege jelenleg 997 170 Ft.
A Mötv. alapján a polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg
b.) 40 %-a a 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében.
A Mötv. 71.§ (5) bekezdése alapján:
„A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50 %-ával
megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a
képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.”
Ennek alapján a polgármesternek 501-1500 fő lakosságszám esetén 199 434 Ft
tiszteletdíj állapítható meg. A törvény ettől való eltérítésre lehetőséget nem biztosít.
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A Mötv. 71.§ (6) bekezdése értelmében:
A főállású polgármester,a társadalmi megbízatású polgármester,a megyei önkormányzat
közgyűlésének elnöke havonta az illetményének,tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott
összegű költségtérítésre jogosult.
Ez a mi önkormányzatunk esetében 29 915 Ft lehet. Ennél magasabb összegű költségtérítés
megállapítására a képviselő-testületnek nincs lehetősége.
Elmondja,hogy ezek az összegek még így is lényegesen alacsonyabbak mint a választás előtt
voltak,havi 100 000 Ft-tal,ezért javaslom ezt jutalom formájában két részletben a
polgármester úrnak biztosítsa a képviselő-testület,és ennek fedezete a 2017.évi költségvetésben kerüljön tervezésre.
Az Mötv. 49. § (1) alapján:
A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját
az ügy személyesen érinti. Az önkormányzati képviselő köteles bejelenteni a személyes
érintettséget. A kizárásról az érintett önkormányzati képviselő kezdeményezésére vagy
bármely önkormányzati képviselő javaslatára az képviselő-testület dönt.
Hollósi Gábor bejelenti képviselő-testületnek a személyes érintettségét.
Varga Tibor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hollósi Gábor polgármestert a
döntéshozatalból nem zárja ki.
Határidő: Azonnal
Felelős: Varga Tibor alpolgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal,1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta.
6/2017.(II.06.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hollósi Gábor
polgármestert a döntéshozatalból nem zárja ki.
Határidő: Azonnal
Felelős: Varga Tibor alpolgármester

Varga Tibor: javaslom a képviselő-testületnek, hogy a polgármester úr tiszteletdíját 199 434
Ft-ban, költségtérítését 29 915 Ft-ban állapítsa meg.
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Varga Tibor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Hollósi Gábor polgármester részére
2017.január 01- től
a.) havi 199 434 Ft tiszteletdíjat,
b.) havi
29 915 Ft költségtérítést állapít meg.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat közlésével.
Határidő: 2017.február 15.
Felelős: Varga Tibor alpolgármester
Lukács Antal Györgyné jegyző
A képviselők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
7/2017.(II.06.) határozat: Lövő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Hollósi Gábor polgármester részére 2017.január 01-től
a.) havi
b.) havi

199 434 Ft tiszteletdíjat,
29 915 Ft költségtérítést állapít meg.

A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat
közlésével.
Határidő: 2017.február 15.
Felelős: Varga Tibor alpolgármester
Lukács Antal Györgyné jegyző

Lukácsné:A 2016. december 31-én hatályos Mötv. 71. § (4) és (5) bekezdés szerinti
polgármesteri illetmény és a tiszteletdíj, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról szóló 2016. évi CLXXXV. törvénnyel
módosított 71. § (4) bekezdés szerinti polgármesteri illetmény és a 71. § (5) bekezdése
szerinti tiszteletdíj összegének különbözetét az állam a központi költségvetésből – a
települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képességének figyelembevételével – a
Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott mértékben a
helyi önkormányzatok számára évente megtéríti. (Mötv. 146/C. §)

A polgármester illetményének változása együtt jár az alpolgármester illetményének/
tiszteletdíjának, valamint költségtérítésének újbóli megállapításával (az arról történő
lemondás esetén is).
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Az Mötv. 80. § (1) bekezdése alapján a főállású alpolgármester illetményének összegét a
polgármester illetménye 70-90%-a közötti összegben a képviselő-testület állapítja meg. Ehhez
képest az Mötv. 80. § (1a) bekezdése – az Mötv. indokolása szerint települési takarékossági
szempontokra figyelemmel – akként rendelkezik, hogy a 10.000 fő vagy az alatti
lakosságszámú település alpolgármestere illetményének összegét a képviselő-testület állapítja
meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a polgármester illetménye 90%-át.
Az Mötv. 80. § (2) bekezdése szerint a társadalmi megbízatású alpolgármester
tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi
megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át. A társadalmi megbízatású alpolgármester a
tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli
nyilatkozatával lemondhat.
Az Mötv. 80. § (3) bekezdése értelmében a főállású alpolgármester, a társadalmi megbízatású
alpolgármester havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű
költségtérítésre jogosult.
Varga Tibor bejelenti a személyes érintettségét.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Varga Tibor alpolgármestert a
döntéshozatalból nem zárja ki.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal,1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
8/2017.(II.06.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Varga Tibor
alpolgármestert a döntéshozatalból nem zárja ki.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

Hollósi Gábor: javaslom Varga Tibor alpolgármester részére 2017.január 1-től
a.) havi
179 491 Ft tiszteletdíjat
b.)havi
26 924 Ft költségtérítést megállapítson meg a testület.
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Varga Tibor alpolgármester
részére 2017.január 01-től
a.) havi 179 491 Ft tiszteletdíjat
b.) havi
26 924 Ft költségtérítést állapít meg.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével.
Határidő: 2017.február 15.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyet értettek.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
9/2017.(II.06.)határozat: Lövő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Varga Tibor alpolgármester részére 2017.január 01- től
a.) havi
b.)havi

179 491 Ft tiszteletdíjat
26 924 Ft költségtérítést állapít meg.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat
közlésével.
Határidő: 2017.február 15.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

Varga Tibor bejelenti, hogy tiszteletdíjra és költségtérítésre nem tart igény. A lemondása
a ciklus végéig érvényes. A képviselő-testület a bejelentést tudomásul vette.
A lemondó nyilatkozat a jegyzőkönyvhöz csatolva.
4.) Az önkormányzat 2017.évi pénzügyi tervének előzetes tárgyalása
Hollósi Gábor: ismerteti a Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft.2017.évi
költségvetését. Elmondja, hogy a Kft. költségvetésében a bérköltségek jelentősen
megemelkedtek,mivel a garantált bérminimumot nekik is biztosítani kell a dolgozóknak.
Ismerteti a községben működő egyesületek, alapítványok és civil szervezetek 2017.évi
támogatási kérelmét,költségvetését,és azt, hogy a kért támogatást milyen célra szeretnék
felhasználni. Ismerteti a szervezeteknek az előző két évben igényelt, és biztosított támogatási
összegeit a jelenlévőknek.
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Kérdések, hozzászólások:
Varga Tibor: Sportegyesület költségvetésében szerepel 1 040 000 Ft elnyert pályázati önrész,
ezt mit jelent ?
Az egyházközség a templom lábazatának felújítására pályázatot kíván benyújtani.
A felújítás jelentős költséggel jár, sikeres pályázat esetén sem tudják biztosítani az ehhez
szükséges költséget. Lehetséges-e az, hogy ehhez az önkormányzat támogatást biztosítson ?
A Sakkszakosztály vezetőjének a tavalyi évben jeleztük, hogy az NB II-ben történő
szerepelésüket nem támogatjuk, most mégis kért támogatást erre a célra is. Javaslom az
egyeztetést vele.
Spóner Tibor: úgy emlékszem a Lövői Ijász- ,és Hagyományőrző és Természetjáró
Egyesületnek a tavalyi évben úgy adtuk támogatást,hogy az egyesületet bejegyeztetik a
bíróságon. Ez nem történt meg, javaslom az egyesület elnöke keressen fel egy ügyvédet,és
vele készítesse el a szükséges dokumentumokat legkésőbb 2017.június 30-ig.
Hollósi Gábor reagál a felvetésekre:
A támogatások megállapítása előtt a Sportegyesület elnökével,a sakkszakosztály vezetőjével
egyeztetést javaslok. Javaslom sakk ügyben Balogh Anettet is hívjuk be egy külön
egyeztetésre.
Természetesen ha az egyházközség nyer a pályázaton annak nincs akadálya,hogy
a felújításhoz az önkormányzat is biztosítson külön megállapodás alapján támogatást.
A Gyermekekért és az Iskoláért Alapítvány beruházási támogatásánál is szükséges az
igazgató úrral további egyeztetés az épület felújításáról,és a felújítás ütemezéséről.
Természetesen a felújításhoz csak akkor nyújtunk támogatást ha ehhez az iskola fenntartója
a KLIK is hozzájárul. Úgy tudom ez ügyben 2017.február 15-én várható döntés.
Az ijász egyesület bejegyzéséhez a Szolgáltató Központban is lehet segítséget kérni, Dr.
Németh Gábor ügyvéd úrtól a félfogadásán. Erre az elnök figyelmét fel fogjuk hívni.

5.)Egyéb feladatok
Hollósi Gábor: a képviselő-testület felhatalmazása alapján a Mohl Adolf utca mögött
kialakítandó telkekre az érintett telek tulajdonosokkal egyeztetést lefolytattam,és dr.
Paukovits Vilmos ügyvéd által elkészített előszerződést sikerült aláíratnunk mindenkivel, az
érintettek hozzájárulnak a telkük eladásához. Ismerteti az előszerződést a jelenlévőknek.
A jelenlévők javasolják a végleges szerződés megkötését, és a telkesítés mielőbbi
megkezdését.
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lövő községben a lövői 0185/12-23
hrsz-ú külterületi ingatlanokon tervezett új lakótelkek kialakítására vonatkozó előszerződést
a mellékletben foglalt tartalommal elfogadja,jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a végleges szerződés megkötésével.
Határidő: 2017.március 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester.
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
10/2017.(II.06.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lövő
községben a lövői 0185/12-23 hrsz-ú külterületi ingatlanokon tervezett új lakótelkek
kialakítására vonatkozó előszerződést a mellékletben foglalt tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a végleges szerződés megkötésével.
Határidő: 2017.március 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Hollósi Gábor: szeptembertől az óvodában bölcsődés korú gyermekek már nem nevelhetők,
így a családi bölcsődénkbe kívánjuk áthelyezni az érintett gyermekeket egy új csoport
indításával 2017.szeptember 1-el. Addig a működtetéshez szükséges engedélyt megszerezzük,
az óvodában dolgozó személy áthelyezésével biztosítanánk az ellátást.
Javaslom az előkészületi munkák megkezdéséhez az új bölcsődei csoport nevét határozza meg
a képviselő-testület.
Hozzászólás:
Varga Tibor: javaslom az új csoportnak a Lövői Holdacska Családi Bölcsőde nevet.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot hozta:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő 462/7 hrsz-ú területen, Lövő, Fő utca 181.szám alatti épületben
2017.szeptember 01-től egy új családi bölcsődei csoportot létesít.
A családi bölcsőde neve: Lövői Holdacska Családi Bölcsőde.
A családi bölcsőde ellátási területe Lövő község közigazgatási területére terjed ki.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a családi bölcsőde működtetéséhez szükséges
előkészületi munkák elvégzésével.
Határidő: 2017. augusztus 31.

Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
11/2017.(II.06.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 462/7 hrsz-ú területen, Lövő, Fő utca 181.szám
alatti épületben 2017.szeptember 01-től egy új családi bölcsődei csoportot létesít.
A családi bölcsőde neve: Lövői Holdacska Családi Bölcsőde.
A családi bölcsőde ellátási területe Lövő község közigazgatási területére terjed ki.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a családi bölcsőde működtetéséhez szükséges
előkészületi munkák elvégzésével.
Határidő: 2017. augusztus 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Hollósi Gábor: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy az első világháborús emlékmű
felújítására, évfordulójára 2018.januárban vagy februárban egy kiemelt rendezvényt
szeretnénk tartani, erre az idei költségvetésben 1 000 000 Ft-ot betervezünk.
-Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy 2017.05.13-án Lövőn a Szolgáltató Központ udvarán
kerül megrendezésre a Megyei Mentős nap,mivel a Lövői Mentőállomás 15.évfordulója lesz.
A rendezvény megtartáshoz, a vendéglátáshoz 300 000 Ft-ot biztosítunk.
Tischlerné Németh Noémi: a központban kerül megtartásra a rendezvény, de ehhez már
sok önkormányzatot megkerestük támogatáskérő levelükkel,és a Megyei szervezettől
is kapunk támogatást ehhez. Közel kétszáz mentős dolgozó vesz részt ezen a rendezvényen.
EFOP-4.1.7-16 felhívás keretében 5- 20 M Ft-os vissza nem térítendő támogatásra lehet
pályázni „A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő
infrastrukturális fejlesztéseire”.
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
Tanulási, képzési, továbbá szakköri-, csoport- és klubhelyiség kialakítása: Az egész életen át
tartó tanulást támogató nem formális és informális tanulásra alkalmas tanulási, képzési, oktató
helyiségek, alkotóművészeti szakköri helyiségek (pl.: kézműves műhely, digitális művészeti
műhely stb.), előadóművészeti csoportok próbahelyiségeinek (pl. táncpróbaterem,
színjátszóköri próbaterem stb,), audiovizuális ismeretek tanulására alkamas helyiségek,
művelődő közösségek önképző köreinek, klubjainak, klubhelyiségeinek kialakítása,
átalakítása, meglévő helyiség korszerűsítése, ehhez kapcsolódóan belsőépítészeti kialakítások,
a tanulási folyamatokhoz szükséges kiszolgáló helyiségek (pl. mosdó, öltöző stb.)
infrastrukturális fejlesztése, épületbővítés.
Úgy gondolom ezt érdemes lenne kihasználni és valamelyik önkormányzati épületünket
felújítani ennek segítségével.
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