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Községi Önkormányzat
Lövő
9-1/2017.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2017.szeptember 27-én 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
Ács Zoltánné gazdálkodási főmunkatárs
Meghívottak: Ozsánna Ramóna volt adóügyi előadó, Kópháza község jegyzője
Galavics Péter a Lövői Sportegyesület elnöke
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.)Tájékoztató a 2016.évi adóigazgatási tevékenységről
2.)Beszámoló a Sportegyesület 2016.évi munkájáról
3.)Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2017.I. félévi tájékoztatója
4.)Az önkormányzat 2017.I.félévi tájékoztatója
5.)Tájékoztató a Lövői Helyi Esélyegyenlőségi Programról
6.)Tájékoztató a Bursa Hungaria Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018.évi
fordulójáról
7.)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:
62/2017.(IX.27.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
alábbi napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.)Tájékoztató a 2016.évi adóigazgatási tevékenységről
2.)Beszámoló a Sportegyesület 2016.évi munkájáról
3.)Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2017.I. félévi tájékoztatója
4.)Az önkormányzat 2017.I.félévi tájékoztatója
5.)Tájékoztató a Lövői Helyi Esélyegyenlőségi Programról
6.)Tájékoztató a Bursa Hungaria Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018.évi
fordulójáról
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 Varga Tibor hitelesítse.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Varga Tibort
választja meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
63/2017.(IX.27.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
jegyzőkönyv hitelesítőnek Varga Tibor választja meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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1.)Tájékoztató a 2016.évi adóigazgatási tevékenységről
( írásos előterjesztés csatolva )
Ozsánna Ramóna szóbeli kiegészítése:
Lövő községben az adózási morál jó,a hátralék összege a befizetett adókhoz viszonyítva
alacsony. Építményadónál 1 fő, Talajterhelési díjnál 3 fő,a gépjárműadónál szintén csak 1-2
fő a hátralékos,közülük az egyik személyt érintő hátralék a munkabérből kerül letiltásra.
A hátralékok behajtása nem minden esetben vezetetett eredményre, mivel már több szervezet
felé tartoznak ezek az adózók.
Kérdés, hozzászólás:
Varga Tibor: késedelmi pótlék összege miből adódik ?
Ozsánna Ramóna reagál a felvetésre:a késedelmi pótlék összege az összes adóhátralékból
keletkezett.
Hollósi Gábor: megköszöni Ozsánna Ramónának a beszámoló elkészítését, az
önkormányzatnál végezett lelkiismeretes munkáját,és a jegyzői munkájához sok sikert, és jó
egészséget kíván.

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016.évi adóigazgatási
tevékenységről szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antalné jegyző
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
64/2017.(IX. 27.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016.évi
az adóigazgatási tevékenységről szóló tájékoztatót az
előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antalné jegyző
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2.)Beszámoló a Sportegyesület 2016.évi munkájáról
( írásos előterjesztés csatolva )
Kérdések:
Hollósi Gábor: a bajnokság közepén miért kellett új edzőt hívni,és milyen az utánpótlás
helyzete ?
Varga Tibor: a sakkszakosztálynál jelenleg mi helyzet?
Galavics Péter reagál a felvetettekre: A focicsapat edzője a keddi edzéseket nem tudta
vállalni, ezért kellett még egy edzőt hívnunk. Sajnos a társedzővel való együttműködés nem
mindig sikerül, az eredményeink is ezt mutatják. Az utánpótlás helyzete is nagyon rossz,a
képzés hiánya miatt kevés a fiatal. Ez is nagyban rányomja a bélyegét a csapat összteljestményére. Sajnos ezt az évet így kell elfogadnunk.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Lövői Sportegyesület 2016.évi
munkájáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
65/2017.(IX.27.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Lövői
Sportegyesület 2016.évi munkájáról szóló beszámolót az
előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

3.)Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2017.I. félévi tájékoztatója

( írásos előterjesztés csatolva )

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal
2017. I. félévi költségvetésének teljesítését
22 227 547 Ft bevétellel
18 086 797 Ft kiadással az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Lukács Antalné jegyző

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
66/2017.(IX.27.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2017. I. félévi
költségvetésének teljesítését
22 227 547 Ft bevétellel
18 086 797 Ft kiadással az előterjesztésben foglaltak szerint
jóváhagyja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Lukács Antalné jegyző

4.)Az önkormányzat 2017.I.félévi tájékoztatója

( írásos előterjesztés csatolva )
Ács Zoltán Józsefné: ismerteti az önkormányzat bevételeit és kiadásait. Elmondja, hogy a
bevételek a tervezetteknek megfelelően alakultak, a kiadások teljesítése alacsonyabb összegű
lett, mivel a beruházások és felújítások áthúzódtak a második félévre.
Ismerteti az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetet. A központilag biztosított pótelőirányzatok (pl. bérkompenzáció) miatt az
előirányzatok változnak, a bevételi és kiadási főösszegek szintén emelkednek,ezért a
költségvetési rendeletet módosítani szükséges. Az előirányzatok működési kiadásra kerültek
felhasználásra.
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Lukácsné: ismerteti az előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható következményeiről.
( Előzetes hatásvizsgálati lap csatolva )

Hozzászólás:
Hollósi Gábor: megköszni Ács Zoltánnénak a beszámoló elkészítését,és pénzügyi dolgozónak
a nagy megterhelést igénylő lelkiismeretes munkáját.
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és
egyhangulag megalkotta a 11/2017.(X.09.) rendeletét az önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló 3/2017.(III. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról.

( rendelet csatolva )

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés I. félévi
teljesítését
529 387 663 Ft bevétellel
244 297 376 Ft kiadással az előterjesztésben foglaltak szerint e l f o g a d j a.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antalné jegyző
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
67/2017.(IX.27.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2017.évi költségvetés I. félévi teljesítését
529 387 663 Ft bevétellel
244 297 376 Ft kiadással az előterjesztésben foglaltak szerint
e l f o g a d j a.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antalné jegyző
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5.)Tájékoztató a Lövői Helyi Esélyegyenlőségi Programról
( írásos előterjesztés csatolva )
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.évi CXXV. törvény 31.§ (4) bekezdése alapján
a képviselő-testület által 2013.június 28-án elfogadott Hely Esélyegyenlőségi Programot
áttekintette és a felülvizsgálatát nem tartja szükségesnek,azt változatlan formában elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat feltöltésével.
Határidő: 2017.október 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:
68/2017.(IX.27.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyenlő
bánásmódról és esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.évi
CXXV.törvény 31.§ (4) bekezdése alapján a képviselő-testület
által 2013.június 28-án elfogadott Hely Esélyegyenlőségi
Programot áttekintette és a felülvizsgálatát nem tartja
szükségesnek,azt változatlan formában elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat feltöltésével.
Határidő: 2017.október 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antalné jegyző

6.)Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2018. évi fordulójáról
Lukácsné:a felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban
való részvételt. E cél elérésének érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind
pedig önkormányzati forrásokat mobilizálni kíván.
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A „Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer ” többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi
fedezeteként három forrás szolgál:

1.)A települési önkormányzat által nyújtott támogatás:
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a
szinten történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot
elbírálni. Ennek megfelelően az önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat helyben kerül elbírálásra.
A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat.

2.) Megyei önkormányzat által nyújtott támogatás:
A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti az önkormányzat által támogatott
pályázó, vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő
ösztöndíj összegét.

3.) Intézményi támogatás:
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban
tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly módon kíván
hozzájárulni, hogy települési (és megyei) önkormányzat által megállapított támogatási
összeget a támogatással megegyező mértékben – a Minisztérium hivatalos lapjában közzétett
értékhatárig – kiegészíti.
Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2017. évi fordulóban 5.000 Ft/fő/hó
volt. Az ösztöndíjat az a felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató
-az állami költségvetés terhére –támogatást kap.
Az önkormányzatok számára a pályázati rendszerben való részvétel önkéntes. A pályázat
kiírásának feltétele, hogy a települési önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához, mely egyúttal a Bursa Hungaria Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerhez ( a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer)
történő csatlakozást is magában foglalja,és nyilatkozzon az Általános Szerződési Feltételek (a
továbbiakban: ÁSZF) elfogadásáról, s a későbbiekben is az ebben foglaltak szerint kell
eljárnia. A csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje 2017. október 2.
Az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott pályázatokat( „A” és „B” típusú )
2017. október 3-ig kell kiírni. A pályázatok beadási határideje: 2017. november 7.
Az EPER-Bursa rendszerben a pályázók a regisztrációt követően maguk rögzítik adataikat.
Az önkormányzatoknak a pályázók által elektronikusan kitöltött és a rendszerből kinyomtatott
pályázati űrlapon az önkormányzathoz benyújtott pályázatok befogadását,formai ellenőrzését
és elbírálását kell elvégezniük az EPER-Bursa rendszerben.
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2018. évi fordulójához.
Az önkormányzat az ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójának általános szerződési feltételeit
elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása
során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
Megbízza a polgármestert, hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére a
csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról a nyilatkozatot az
önkormányzat nevében megtegye.
Határidő: 2017. október 2.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

A jelenlévők a javasolttal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
69/2017.( IX.27.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához.
Az önkormányzat az ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójának
általános szerződési feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal
arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során
maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben
foglaltaknak megfelelően jár el.
Megbízza a polgármestert, hogy az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő részére a csatlakozásról, valamint az
elektronikus adatbázis használatáról a nyilatkozatot az
önkormányzat nevében megtegye.
Határidő: 2017. október 2.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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7.) Egyéb feladatok
Lukácsné: a SCHNELL-COOP Kft. ügyvezetője Brand Jánosné azzal a kéréssel fordult a
képviselő-testülethez, hogy Kft. tulajdonában lévő lövői 0179/45, a 0179/46,a 0179/47 hrszon lévő ingatlanok belterületbe vonásához hozzájárulni szíveskedjenek.
Javaslom a kérését támogassa a képviselő-testület, és kezdeményezze a soproni Földhivatalnál
az erre vonatkozó eljárás megindítását. A belterületbe vonás teljes költséget a Kft.-nek kell
vállalni, így ehhez anyagi forrást az önkormányzatnak nem kell biztosítanunk.
Hozzászólás:
Hollósi Gábor:javaslom a képviselő-testület a fenti ingatlanok belterületbe vonásával értsen
egyet.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
1.) Lövő Község Önkormányzata Képviselő-testülete SCHNELL-COOP
Kereskedelmi, Ipari Szolgáltató KFT. kérelmével egyetért és egyúttal
kezdeményezi a lövői 0179/45, 0179/46, 0179/47 hrsz. alatti ingatlanok
belterületbe vonását.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen döntésről a
kérelmezőt értesítse.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy az érintett
ingatlan tulajdonosának nyilatkozata és a későbbiekben csatolt dokumentumok
alapján a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni Járási Hivatala –
Földhivatali Osztályánál a belterületbe vonási eljárást megindítsa, a földvédelmi
eljárással kapcsolatban az Lövő Község Önkormányzata képviseletében eljárjon.
4)./ A belterületbe vonás, az ingatlanok belterületbe vonását követő fejlesztéseket,
telekalakítás, művelési ágváltást az Önkormányzat anyagi hozzájárulása nélkül
valósítják meg.
Határidő: 2017.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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70/2017.(IX.27.) határozat:
1.) Lövő Község Önkormányzata Képviselő-testülete SCHNELL-COOP
Kereskedelmi, Ipari Szolgáltató KFT. kérelmével egyetért és egyúttal
kezdeményezi a lövői 0179/45, 0179/46, 0179/47 hrsz. alatti ingatlanok
belterületbe vonását.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen döntésről a
kérelmezőt értesítse.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy az érintett
ingatlan tulajdonosának nyilatkozata és a későbbiekben csatolt dokumentumok
alapján a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni Járási Hivatala –
Földhivatali Osztályánál a belterületbe vonási eljárást megindítsa, a földvédelmi
eljárással kapcsolatban az Lövő Község Önkormányzata képviseletében eljárjon.
4)./ A belterületbe vonás, az ingatlanok belterületbe vonását követő fejlesztéseket,
telekalakítás, művelési ágváltást az Önkormányzat anyagi hozzájárulása nélkül
valósítják meg.
Határidő: 2017.december 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

7.)Egyéb feladatok
Hollósi Gábor: az elszármazottak találkozójáról pozítív visszajelzéseket kaptam, nagyon jól
sikerült megrendezni,ehhez nagyban hozzájárultak a Szolgáltató és Kulturális Központ
munkatársai. Elképzeléseim szerint 5 évenként kerülne sor ilyen rendezvény megtartására.
-Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a hegyi út felújítására kért másik ajánlat
is megérkezett,mely lényegesen magasabb mint a helyi vállalkozó által adott árajánlat.
-Tájékoztatja a jelenlévőket az elektronikai hulladékok gyűjtésének időpontjáról, melyet
2017.október 27-28-ra tervez az Általános Iskola udvarán. A felkért vállalkozótól az
időpont elfogadására még a visszajelzés nem érkezett meg,ezért az időpont még nem
végleges. A lakosságot a szokott fórumokon kellő időben tájékoztatni fogjuk.
-Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Szép Gáspárné utcában lévő volt bolt épülete
ismételten eladó lesz,felújításának befejezése után meg lehetne nézni,tudnák-e kezdeni vele
valamit.
Kérdések, hozzászólások:
Takács Gábor József: javaslom a Szilveszter Trans Kft.-t bízzuk meg a mezőgazdasági út
felújításnak az elvégzésével,hiszen ennek költségét a 2017.évi költségvetésünkbe beterveztük.
Varga Tibor: az orvosi rendelő kialakításával kapcsolatosan történtek-e előrelépések ?
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