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Községi Önkormányzat
Lövő
2-1/2019.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2019.február 11-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
Spóner Tibor képviselők
Lukács Antal Györgyné 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.) Az önkormányzat 2018.évi pénzügyi tervének előzetes tárgyalása
2.) A helyi adókról szóló rendelet módosítása
3.) A Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetői állására pályázat kiírása
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:
5/2019.(II.11.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.) Az önkormányzat 2019.évi pénzügyi tervének előzetes tárgyalása
2.) A helyi adókról szóló rendelet módosítása
3.) A Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetői állására pályázat kiírása
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
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:
6/2019.(II.11.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
jegyzőkönyv hitelesítőnek Varga Tibort választja meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Hollósi Gábor: beszámol az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről:12 fő részére a temetési
költségekhez történő hozzájárulásként települési temetési támogatást,13 fő részére rendkívüli
települési támogatást, 7 fő részére újszülöttek családjának támogatását,4 fő részére települési
eseti gyógyszertámogatást,3 fő részére lakáscélú támogatást állapítottam meg 2018.év
második félévében.
Beszámol a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
( írásos előterjesztés csatolva )
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A képviselő-testület mindkét beszámolót elfogadta.
1.) Az önkormányzat 2019.évi pénzügyi tervének előzetes tárgyalása
Hollósi Gábor: ismerteti a Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft.2019.évi
költségvetését. Elmondja, hogy a Kft. költségvetésében a bérköltségek jelentősen
megemelkedtek,mivel a garantált bérminimumot nekik is biztosítani kell a dolgozóknak.
A kért támogatás összege 22 237 680 Ft. A Kft. állományában lévő Joó Ferenc falugondnok
2019.szeptemberében nyugdíjba vonul,jó lenne ha az új személy kérdését Nemeskér Község
Önkormányzata önállóan oldaná meg,a busz bérbeadásának nem látom akadályát.
Ismerteti a községben működő egyesületek, alapítványok és civil szervezetek 2019.évi
támogatási kérelmét,költségvetését,és azt, hogy a kért támogatást milyen célra szeretnék
felhasználni. Ismerteti a szervezeteknek az előző évben igényelt, és biztosított támogatási
összegeit a jelenlévőknek.
Elmondja,hogy a Lövői Sportegyesület új elnökségének megválasztása a héten várható,még
nem tudjuk ki lesz az új vezető. A Sportegyesület által a labdarúgásra beadott igény
magas,ezért itt mindenképpen további egyeztetés szükséges.
Az előző évekhez viszonyítva lényegesen csökkent a Sakkszakosztály támogatási igénye.
Új néven megalakult az Arcus Sakkiskola Sport Club, nyilvántartásba vétele már folyamatban
van.Ha ez megtörténik önállón is megkaphatják a támogatást.
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy új szervezetként kér támogatást az Őszirózsa
Nyugdíjas Klub,a támogatást kulturális rendezvényekre,kirándulásokra kérik.
Hozzászólás:
Varga Tibor: a képviselő-testület tavalyi évben a várhely szobor felújításáról döntött.
A kapott árajánlat alapján 1 300 000 Ft önkormányzati forrásra lenne szükség.
Hollósi Gábor reagál a felvetésre: a kért összeget az önkormányat 2019.évi költségvetésében
biztosítani fogjuk.

2.) A helyi adókról szóló rendelet módosítása
Lukácsné:a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény ( továbbiakban: Htv.) felhatalmazása
alapján az önkormányzat adókötelessé teheti az illetékességi területén lévő ingatlanon
elhelyezett ,a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozókat.
Az adókötelezettség a reklámhordozó elhelyezésre vonatkozó hatósági engedély kiadását,
engedély hiányában a reklámhordozó ingatlanon való elhelyezését követő év első napján
keletkezik.A községben nagyon kevés reklámhordozó van,ebből befolyó összeg kevés lenne,
így 0 Ft-ban javaslom megállapítani.
Ismerteti a helyi adókról szóló rendelet-tervezetet a jelenlévőknek.
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Ismerteti az előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható következményeiről.
( Előzetes hatásvizsgálati lap csatolva )
Hozzászólás:
Hollósi Gábor:javaslom a reklámhordózókra 0 Ft-t építményadót állapítson meg a
képviselő-testület.
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta,és
egyhangulag megalkotta a 2/2019.(II.20.) önkormányzati rendeletét a helyi adókról
szóló 8/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról.
(rendelet csatolva )

3.) A Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetői állására pályázat
kiírása
Hollósi Gábor: a Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyvezetői megbízása 2019.március 31-én lejár. A képviselő-testület a megüresedett álláshely
betöltésére – bár jogszabályi kötelezettség nincs erre vonatkozóan - pályázatot írhat ki.
A pályázat kiírásával kapcsolatos irányadó legfontosabb jogszabályi rendelkezések:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6)-(7)
bekezdései alapján:
„(6) A képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására - jogszabályban
meghatározottak szerint - költségvetési szervet, gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet
és egyéb szervezetet (a továbbiakban együtt: intézmény) alapíthat, továbbá szerződést köthet
természetes és jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel.
(7) A helyi önkormányzat képviselő-testülete - amennyiben törvény kivételt nem tesz - kinevezi
az intézmény vezetőjét.”
A fentebb hivatkozott törvényi rendelkezés alapján a képviselő-testület hatásköre a KFT
ügyvezető igazgatójának megválasztása.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény III. könyv III. cím VI. fejezet 3:112. §
(1) bekezdése és a 3:115. § (1) bekezdése alapján:
(1) A társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő – a társasággal kötött megállapodása
szerint – megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el.
valamint
(1) A vezető tisztségviselői megbízatás öt évre – ha a társaság ennél rövidebb időtartamra
jött létre, erre az időtartamra szól.

A KFT hatályos alapító okirata szerint az ügyvezető megbízása 5 év határozott időre szól.
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Mindezek alapján kérem a tisztelt képviselő-testületet véleményét arról, hogy írjuk-e
pályázatot ki,vagy anélkül adjuk a jelenlegi ügyvezetőnek újabb megbízást.
Hozzászólások:
Varga Tibor: javaslom az ügyvezetői tisztségre a pályázat kiírását.
Tischelerné Németh Noémi: a képviselő-testületnek kell eldönteni mennyire
elégedett a jelenlegi vezetővel,és szükségesnek tartja-e a pályázat kiírását.

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Szolgáltató és
Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői tisztsége
megüresedett álláshelyének betöltésére – bár jogszabályi kötelezettség nincs erre vonatkozóan
- pályázatot ír ki.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 6 igen,1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
7/2019.(II.11.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy a Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyvezetői tisztsége megüresedett álláshelyének betöltésére – bár jogszabályi kötelezettség
nincs erre vonatkozóan - pályázatot ír ki.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

Hollósi Gábor: ismerteti a pályázati kiírást.

Hozzászólás:
Varga Tibor: javasolja,hogy a pályázat elbírálásánál a pályázatírói gyakorlat jelentsen előnyt.
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testület pályázatot hirdet az Önkormányzat
kizárólagos tulajdonában álló Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság ügyvezetői teendőinek ellátására.
A munkavégzés helye: a Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság székhelye: 9461 Lövő, Fő utca 32.
A foglalkoztatás jellege, időtartama: A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
alapján főfoglalkozású munkavállalóként, 3 hónap próbaidő kikötésével, 2019. április 1-től
öt év határozott időre, 2024. március 31. napjáig határozott idejű munkaviszonyban.
A Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
főtevékenysége:
Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
Az ügyvezető fő feladatai:
-

az ügyvezetői teendők ellátása, a gazdasági társaság vezetése és gazdaságos
működtetése, képviselete,
a cég jövőképének kialakítása, a fejlesztési irányok kidolgozása,
munkáltatói jogkör gyakorlása a társaság munkavállalói felett,
folyamatos kapcsolattartás a tulajdonos önkormányzattal,
a társaság beszámolási kötelezettségeinek teljesítése,
a gazdasági társaság törvényes működéséhez szükséges szabályzatok elkészítése, azok
betartatása.

A munkakör betöltésének feltételei:
-

középiskola végezettség (érettségi),
cselekvőképesség, büntetlen előélet,
felhasználói szintű informatikai ismeretek,
legalább B kategóriás vezetői engedély,
Jó kommunikációs készség.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent:
-

vállalkozási gyakorlat, helyismeret, a cég fő feladataira vonatkozó szakmai gyakorlat,
valamint a vezetői tapasztalat, szakirányú végzettség,pályázatíró gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
-

a pályázó szakmai önéletrajzát,
a pályázó vezetői elképzeléseit a gazdasági társaság működésével, gazdálkodásával
kapcsolatban,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
végzettséget igazoló okiratok másolatát (eredeti okiratok meghíváskor történő
bemutatása szükséges)
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-

-

nyilatkozatot az ügyvezetői tisztség elfogadásáról,
nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,
illetőleg kizárólag a bírálat érdekében és az ahhoz szükséges mértékben többszörözhetik
nyilatkozatot arról, hogy a Polgári Törvénykönyv III. könyv III. cím VI. fejezet 3:22,
valamint 3:115 §, illetve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 39. § (1)
bekezdése szerinti kizáró, összeférhetetlenségi feltételek fennállnak-e, valamint az Mt.
211. § szerinti összeférhetetlenségről
nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálása során nyílt vagy zárt ülés tartását kéri-e.
nyilatkozatot, a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
teljesítésének vállalásáról.

Javadalmazás:
Az illetmény megállapítását az Mt.-ben foglaltak alapján Lövő Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete határozza meg.

A pályázat benyújtásának határideje, helye és módja:
A pályázat benyújtási határideje: 2019.március 15.
A pályázatot egy példányban papír alapon, személyesen, vagy ajánlott postai küldeményként
kell benyújtani a megadott határidőig.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatói munkakör betöltésére”.
A pályázat elbírálása, további információk:
A pályázatot Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el a benyújtási
határidő lejártát követő első testületi ülésén, de legkésőbb 2019.március 31-ig.
A pályázattal kapcsolatos további információ Lövő község polgármesterétől szerezhető be
(9461 Lövő, Fő utca 181. tel.:06/30/4437381,fax: 99/533-558 ,e-mail: polgarmester@lovo.hu)
A Társaság működésének dokumentumai a település honlapján érhetőek el, valamint helyszíni
tájékozódásra a Társaság székhelyén van lehetőség.
A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa.
A pályázatok kezelése bizalmasan történik, a pályázatok a döntést követően – a pályázatot
elnyerő személy kivételével – a pályázóknak visszaküldésre kerülnek.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
- Lövő Község Önkormányzat honlapja: www. lovo.hu
- Lövő Község Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája
-Szomszédos önkormányzatok hirdetőtáblái
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
8/2019.(II.11.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testület pályázatot
hirdet az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Szolgáltató és Kulturális Központ
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői teendőinek ellátására.
A munkavégzés helye: a Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság székhelye: 9461 Lövő, Fő utca 32.
A foglalkoztatás jellege, időtartama: A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
alapján főfoglalkozású munkavállalóként, 3 hónap próbaidő kikötésével, 2019. április 1-től
öt év határozott időre, 2024. március 31. napjáig határozott idejű munkaviszonyban.
A Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
főtevékenysége:
Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
Az ügyvezető fő feladatai:
-

az ügyvezetői teendők ellátása, a gazdasági társaság vezetése és gazdaságos
működtetése, képviselete,
a cég jövőképének kialakítása, a fejlesztési irányok kidolgozása,
munkáltatói jogkör gyakorlása a társaság munkavállalói felett,
folyamatos kapcsolattartás a tulajdonos önkormányzattal,
a társaság beszámolási kötelezettségeinek teljesítése,
a gazdasági társaság törvényes működéséhez szükséges szabályzatok elkészítése, azok
betartatása.

A munkakör betöltésének feltételei:
-

középiskola végezettség ( érettségi),
cselekvőképesség, büntetlen előélet,
felhasználói szintű informatikai ismeretek,
legalább B kategóriás vezetői engedély,
Jó kommunikációs készség.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent:
-

vállalkozási gyakorlat, helyismeret, a cég fő feladataira vonatkozó szakmai gyakorlat,
valamint a vezetői tapasztalat, szakirányú végzettség,pályázatíró gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
-

a pályázó szakmai önéletrajzát,
a pályázó vezetői elképzeléseit a gazdasági társaság működésével, gazdálkodásával
kapcsolatban,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
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-

-

Határozat folytatása:
végzettséget igazoló okiratok másolatát (eredeti okiratok meghíváskor történő
bemutatása szükséges)
nyilatkozatot az ügyvezetői tisztség elfogadásáról,
nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,
illetőleg kizárólag a bírálat érdekében és az ahhoz szükséges mértékben többszörözhetik
nyilatkozatot arról, hogy a Polgári Törvénykönyv III. könyv III. cím VI. fejezet 3:22,
valamint 3:115 §, illetve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 39. § (1)
bekezdése szerinti kizáró, összeférhetetlenségi feltételek fennállnak-e, valamint az Mt.
211. § szerinti összeférhetetlenségről
nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálása során nyílt vagy zárt ülés tartását kéri-e.
nyilatkozatot, a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
teljesítésének vállalásáról.

Javadalmazás:
Az illetmény megállapítását az Mt.-ben foglaltak alapján Lövő Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete határozza meg.
A pályázat benyújtásának határideje, helye és módja:
A pályázat benyújtási határideje: 2019.március 15.
A pályázatot egy példányban papír alapon, személyesen, vagy ajánlott postai küldeményként
kell benyújtani a megadott határidőig.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatói munkakör betöltésére”.
A pályázat elbírálása, további információk:
A pályázatot Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el a benyújtási
határidő lejártát követő első testületi ülésén, de legkésőbb 2019.március 31-ig.
A pályázattal kapcsolatos további információ Lövő község polgármesterétől szerezhető be
(9461 Lövő, Fő utca 181. tel.:06/30/4437381,fax: 99/533-558 ,e-mail: polgarmester@lovo.hu)
A Társaság működésének dokumentumai a település honlapján érhetőek el, valamint helyszíni
tájékozódásra a Társaság székhelyén van lehetőség.
A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa.
A pályázatok kezelése bizalmasan történik, a pályázatok a döntést követően – a pályázatot
elnyerő személy kivételével – a pályázóknak visszaküldésre kerülnek.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
- Lövő Község Önkormányzat honlapja: www. lovo.hu
- Lövő Község Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája
-Szomszédos önkormányzatok hirdetőtáblái
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4.) Egyéb feladatok
Lukácsné: ismerteti Csepreg Város Önkormányzatának polgármesterétől érkezett megkeresést
a jelenlévőknek az alábbiakban:Csepreg Város Önkormányzata által fenntartott
Egészségházban a környékbeli települések lakóinak megelégedésére több szakrendelés
működik. Lövőről 2017.évben a szakrendelésen 3 fő, laborban 7 fő jelent meg,2018.évben
a laborban 5 fő jelent meg. Az intézmény működésének egy részét az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár által nyújtott finanszírozás fedezi. Az ezen felüli kiadások
Csepreg Város Önkormányzatának nagy terhet jelentenek, ezért kérik 11 900 Ft hozzájárulás
megfízetését.
Hozzászólás:
Hollósi Gábor: javaslom 12 000 Ft hozzájárulást biztosítson a képviselő-testület a
csepregi szak-és labor rendeléshez Csepreg Város Önkormányzata részére.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Csepreg Város Önkormányzata
részére Csepreg Város Egészségházában működő szak-és labor rendeléshez 12 000 Ft
hozzájárulást biztosít.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésével,és a
megállapított hozzájárulás átutalásával.
Határidő: 2019.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:
9/2019.(II.11.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Csepreg
Város Önkormányzata részére Csepreg Város Egészségházában működő szak-és labor
rendeléshez 12 000 Ft hozzájárulást biztosít.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésével,és a
megállapított hozzájárulás átutalásával.
Határidő: 2019.március 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Hollósi Gábor: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy az Államadósság Kezelő Központ Zrt.
a korábbbi Önkormányzati Magyar Államkötvény forgalmazását 2018.november 27-én
megszüntette,emiatt már nem tudtuk vásárolni. Az új Önkormányzati Magyar Államkötvény
kevesebb kamatozást biztosít.
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Ez a kötvény 3 éves futamidejű, fix kamatozású, éves kamatfizetésű állampapír,a kamatfizetés
minden március 23-án történik. Névre szóló, dematerializált értékpapír, a névértéke 10.000 Ft.
A névérték visszafizetése a lejáratkor egy összegben esedékes. A forgalomba hozatala
adagolt kibocsátás útján lehetséges. A kamatfizetés évente van, első kamatperiódus
2020.március 23. 1,28 %, a második 2021.március 23. 1,10 %, a harmadik 2022.március 23.
1,10 %.A kötvény a lejárat előtt bármikor kivehető.
Javaslom 10 000 000 Ft értékben vásároljuk értékpapírt a Magyar Államkincstártól.
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Magyar
Államkincstár által forgalmazott Önkormányzati Magyar Államkötvény értékpapírt vásárol
10 000 000 Ft- azaz tízmillió forint –értékben.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester az értékpapír vásárlásával,és ehhez
szükséges számlanyitással.
Határidő: 2019.április 30.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
10/2019.(II.11.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határoz ,hogy a Magyar Államkincstár által forgalmazott Önkormányzati Magyar
Államkötvény értékpapírt vásárol 10 000 000 Ft- azaz tízmillió forint –értékben.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester az értékpapír vásárlásával,és ehhez
szükséges számlanyitással.
Határidő: 2019.április 30.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Hollósi Gábor: szeretnénk a temető nyilvántartásunkat elektronikusan vezetni,ehhez
ezen feladatokat végző kolléganőnk árajánlatot kért 6 cégtől.
A legkedvezőbb ajánlatot a Memorial Szoftver Kft. adta, ennek havi díja 8 900 Ft +
ÁFA,ezen kívül az oktatásért és a térképért kell fizetni,ennek várható költsége 60-80 000 Ft-ig
terjedhet. A szoftver tartalmaz egy temető modult,naptárt, térképes keresőt,nyomtatvány
kitöltőt, számlázó funkciót,és dokumentumkezelőt.
Hozzászólás:
Takács Gábor József: javaslom a szoftver megvásárlását,hiszen a fejlődés ez irányba megy.
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,hogy a temető nyilvántartó
szoftvert megvásárolja a Memorial Szoftver Kft-től.
A képviselő-testület megbízza a polgármester a szoftver megrendelésével.
Határidő: 2019.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:
11/2019.(II.11.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határoz,hogy a temető nyilvántartó szoftvert megvásárolja a Memorial Szoftver Kft-től.
A képviselő-testület megbízza a polgármester a szoftver megrendelésével.
Határidő: 2019.március 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

Hollósi Gábor: tájékoztatja a jelenlévőket,hogy a Kossuth Lajos utca felújítására vonatkozó
terven a Magyar Közút kérése változtatni kell,mely 3 parkolóhelyet érint,és 3 db zebrát
kell elhelyezni.
-Tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy Soproni Foglalkoztatási Főosztály írásban tájékoztatta
az önkormányzatot arról,hogy a magas adó erőképességük miatt a közfoglalkoztatotti
támogatásból kizártak bennünket. Ezideig 3 személyt foglalkoztattunk ebben a
formában,kérem a képviselő-testület javaslatát mi tegyünk a továbbiakban,hiszen a
közterületek és a temető rendezését a gondnokuk egyedül nem képes ellátni.
Hozzászólás:
Takács Gábor József: javaslom 6 hónapig még foglalkoztassuk az eddig személyeket
6 órában,és ennek költségét tervezzük be a 2019.évi költségvetésünkbe.
Az elhangzott javaslattal a jelenlévők egyet értettek.
Hollósi Gábor: tájékoztatja a megjelenteket arról,hogy Vissi Szilveszter helyi vállalkozó
a „Páskum „ területén egy zöld hulladék feldolgozót szeretne majd létesíteni.
Előzetesen érdeklődött arról,hogy amennyiben vételi szándékot jelent be
erre az önkormányzat eladná-e ezen területet ?
-Tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy egy fiatal állatorvos kerül a községbe,akinek
szolgálati lakást szeretnének biztosítani,emiatt már megkeresték.
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