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Községi Önkormányzat
Lövő
6-1/2019.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2019.május 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 Antal Györgyné jegyző
Ács Zoltán Józsefné gazdálkodási főmunkatárs
Balics János Szülőfalunk Lövő Támogatásáért Alapítvány elnöke

Hollósi Gábor: köszönti az ülésen 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.)Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi zárszámadásának elfogadása
2.)Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása, a 2018. évi egységes pénzalap
végrehajtásáról beszámoló
3.)Lövő Község Önkormányzata 2018.Éves Ellenőrzési Jelentésének elfogadása
4.)Tájékoztató a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról
5.)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:
47/2019.(V.27.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.)Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi zárszámadásának elfogadása
2.)Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása, a 2018. évi egységes pénzalap
végrehajtásáról beszámoló
3.)Lövő Község Önkormányzata 2018.Éves Ellenőrzési Jelentésének elfogadása
4.)Tájékoztató a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról
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 Tischlerné Németh Noémi hitelesítse.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Tischlerné
Németh Noémit választja meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
48/2019.(V.27.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
jegyzőkönyv hitelesítőnek Tischlerné Németh Noémit választja
meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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1.)Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi zárszámadásának elfogadása
Lukácsné: ismerteti a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2018.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
2018.évi zárszámadását
39. 156. 067 Ft bevétellel
37. 772.390 Ft kiadással
1. 383. 677 Ft pénzmaradvánnyal
az alábbi részletezés szerint:
Kiadások:
Személyi juttatás:
27.774.974
Munkaadót terhelő járulék: 5.670.130
Dologi kiadás:
4.327.286
Kiadások összesen:
37.772.390

Ft
Ft
Ft
Ft

Bevételek:
1.341.087 Ft
Intézményi működési bevétel:
Központi irányítószervi támogatás : 36.306.339 Ft
Előző év költségvetési maradvány : 1. 508.661 Ft
Bevételek összesen:
39.156. 067 Ft
E l f o g a d j a.
A közös önkormányzati hivatal zárszámadása Lövő Község
zárszámadási rendeletének része.
Határidő: Azonnal
Felelős: Lukács Antal Györgyné jegyző

A jelenlévők a javaslattal egyet értettek.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
49/2019.(V.27.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Lövői
Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi zárszámadását
39. 156. 067 Ft bevétellel
37. 772.390 Ft kiadással
1. 383. 677 Ft pénzmaradvánnyal
az alábbi részletezés szerint:
Kiadások:
Személyi juttatás:
27.774 974 Ft
Munkaadót terhelő járulék: 5.670.130 Ft
Dologi kiadás:
4.327.286 Ft
Kiadások összesen:
37.772.390 Ft
Bevételek:
Intézményi működési bevétel:
1.341.087 Ft
Központi irányítószervi támogatás : 36.306.339 Ft
1.508.661 Ft
Előző év költségvetési maradvány :
Bevételek összesen:
39.156.067 Ft
E l f o g a d j a.
A közös önkormányzati hivatal zárszámadása Lövő Község
zárszámadási rendeletének része.
Határidő: Azonnal
Felelős: Lukács Antal Györgyné jegyző

2.)Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása, a 2018. évi egységes
pénzalap végrehajtásáról beszámoló
Ácsné:az eredeti előirányzathoz képest év az alábbiak szerint változtak a bevételi és kiadási
előirányzatok: A változás ( emelkedés) összesen: 14 655 253 Ft ,mely a következőből adódik:
-2017.évi XII.havi bérkompenzáció,
-Köznevelési feladatok esetén a Ped.csoportba évközben átkerült óvodapedagógusok
béremelése,
-A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szociális ágazati összevont pótléka,
-Előző évi elszámolásokból adódó különbözet,
-2018.évi bérkompenzáció,
-Lakossági fűtéstámogatás,
-Közhatalmi bevételek emelkedése,
-Országgyűlési képviselők választására kapott támogatás,
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-Szolgáltatások (közvetített ) ellenértékének emekedése,
-Ellátási díjak emelkedése.
Kiadási előirányzatokon:
-Személyi juttatások,
-Munkaadót terhelő járulékok,
-Dologi kiadások,
-Ellátottak juttatásai,
-Egyéb működési célú kiadások,
-Beruházások,
-Felújítások,
-Egyéb felhalmozási célú kiadások változtak.
A fentiek miatt az önkormányzat 2018.évi költségvetését módosítani szükséges.
Ismerteti az önkormányzat 2018.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 2018.zárszámadását,és pénzforgalmi mérlegét.

( írásos előterjesztés csatolva )
Lukácsné: ismerteti a 2018. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet a jelenlévőknek.
Ismerteti az elkészített vagyonkimutatást a képviselőknek.
Ismerteti az elkészített előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható következményeiről.

( Előzetes hatásvizsgálati lap csatolva)
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és
egyhangulag megalkotta az 4/2019.(V. 29.) rendeletét az önkormányzat 2018.
költségvetéséről szóló 1/2018.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról.

( rendelet csatolva )
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és
egyhangulag megalkotta az 5/2019.(V.30.) önkormányzati rendeletét a 2018. évi
zárszámadásról.
( rendelet csatolva )
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3.)Lövő Község Önkormányzata 2018.Éves Ellenőrzési Jelentésének elfogadása
( írásos előterjesztés csatolva )

Lukácsné:a belső ellenőrzési feladatokat önkormányzatuknál Sopron és Térsége
Önkormányzati Társulás végzi.2018-ban az önkormányzat Gazdasági Programjának a
jogszabályi előírásoknak való megfelelőségét vizsgálták.
Az ellenőrzés megállapította,hogy a Gazdasági Program a jogszabályi előírások szerint
meghatározta mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat,amelyek az önkormányzat által
nyújtandó feladatok biztosítását,színvonalának javítását szolgálják.
Mivel az ellenőrzés során hibát nem találtak, Intézkedési Tervet nem kellett készítenünk,és
a legjobb minősítést „megfelelő”-t kaptunk.
A belső ellenőrök a Lövői Napsugár Óvoda belső kontrollrendszerének működését
ellenőrizték.
Az óvodavezető a feltárt hiányosságokra az Intézkedési tervet elkészítette,és benyújtotta
a ellenőrzést vezetőnek.
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2018.Éves
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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
50/2019.(V.27.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat 2018.Éves Ellenőrzési Jelentését az előterjesztésben foglalt tartalommal
elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat közlésével.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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4.)Tájékoztató a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról

Lukácsné: ismerteti a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról szóló 2018.évi
beszámolót.
( írásos előterjesztés csatolva )

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 tájékoztatót az előterjesztésben foglalt tartalommal
elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt tájékoztató felterjesztésével.
Határidő: 2019.június 15.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antal Györgyné jegyző

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
51/2019.(V.27.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglalt
tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt tájékoztató felterjesztésével.
Határidő: 2019.június 15.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antal Györgyné jegyző
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5.) Egyéb feladatok
Lukácsné: a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter
egyetértésével 2019.évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
pályázatot írt ki. Ezen belül belterületi utak, járdák, hidak felújítására lehet pályázatot
benyújtani.
A támogatás mértéke függ az önkormányzat adóerő képességétől. Mivel Lövő adóerő
képessége magas,ezért csak 50 %-os támogatásra nyújthatunk be pályázatot, ehhez 50 %-os
saját forrást kell biztosítani. A pályázatot legkésőbb 2019.május 31-ig lehet benyújtani.
Pályázatunkat útfelújításra szeretnénk benyújtani.
Hozzászólás:
Hollósi Gábor:tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy a Fő utca 180-tól Óvodától a Fő utca
203.számú ingatlanok előtti járdaszakasz felújítására szeretnénk a pályázatunkat benyújtani.
Ismerteti a SZILESZTER TRANS KFT.-től erre a szakaszra érkezett árajánlatot.
A felújítás teljes költsége 18 597 245 Ft, ehhez 9 298 622 Ft támogatást igényelhetünk, így
saját forrás összege 9 298 623 Ft. Az említett szakaszon a járda állapota indokolja a felújítás
elvégzését.
A képviselők javasolják a pályázat benyújtását.

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásán belül a lövői 485 hrsz-ú kivett
közterületen,Lövő Fő utca 180–tól a Fő utca 203.számú ingatlanok előtt lévő járda felújításra
pályázatot nyújt be.
A felújítás bruttó költsége:
Igényelt támogatás:
Saját forrás :

18 597 245 Ft
9 298 622 Ft
9 298 623 Ft

A képviselő-testület a saját forrást a 2019. évi költségvetésében biztosítja.
A képviselő-testület a kivitelezési munkák elvégzésével a SZILVESZTER TRANS KFT.-t
( 9461.Lövő.Mohl Adolf utca 41.) bízza meg.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával.
Határidő: 2019.május 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
52/2019.(V.27.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásán belül a lövői
485 hrsz-ú kivett közterületen,Lövő Fő utca 180–tól a Fő utca 203.számú ingatlanok előtt lévő
járda felújításra pályázatot nyújt be.
A felújítás bruttó költsége:
Igényelt támogatás:
Saját forrás :

18 597 245 Ft
9 298 622 Ft
9 298 623 Ft

A képviselő-testület a saját forrást a 2019. évi költségvetésében biztosítja.
A képviselő-testület a kivitelezési munkák elvégzésével a SZILVESZTER TRANS KFT.-t
( 9461.Lövő.Mohl Adolf utca 41.) bízza meg.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával.
Határidő: 2019.május 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

Hollósi Gábor:önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a „Kultúrháló Komplex - Térségi
kulturális, komplex együttműködési programok támogatása” című, VP6-19.2.1.-5-1.2-17
azonosítószámú pályázati kiírásra az Alpokalja-Fertő táj LEADER helyi akciócsoporthoz „A
térségi Közösségi Videó hálózat fejlesztése és FotóSuli elindítása” című pályázati címen.
A pályázatot konzorciumi formában nyújtottuk be, Nagylózs Község Önkormányzatával
(gesztor), Kópháza Község Önkormányzatával és a Soproni SZC PorpáczyAladár
Szakgimnáziuma, Kollégiuma és ÁMK-jával közösen, melyre a támogatást nyertünk.
Ismerteti a pályázathoz beérkezett ajánlatokat.A Fotosuli előadói díjra és
rendezvényszervezésre három ajánlat érkezett:Attila Bt.-től, Szabó László egyéni
vállalkozótól, Videográfia Film-és Video készítő Bt-től. A legkedvezőbb ajánlatott
750 000 Ft összegben az Attila Bt.9400.Sopron, Mátyás király utca 24.adta,így velük
javaslom megkötni a szerződést.
A projekt keretében eszközökre a JURO 2004 Computer Kft.-től,a Pencom Technika
Kft.-től,és Tóth Árpád egyéni vállalkozótól érkezett ajánlat. Közülük a legkedvezőbbet
JURO 2004 Computer Kft. adta 1 381 834 Ft-ra, így velük javaslom megkötni a szerződést.
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,hogy a Kultúrháló
Komplex - Térségi kulturális, komplex együttműködési programok támogatása” című, VP619.2.1.-5-1.2-17 azonosítószámú „A térségi Közösségi Videó hálózat fejlesztése és FotóSuli
elindítása” című pályázat keretében az Attila Bt.(9400.Sopron,Mátyás király utca 24.)és a
JURO 2004 Computer Kft.(9431.Fertőd,Fő utca 2.) árajánlatát elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert erre vonatkozó szerződések megkötésével.
Határidő: 2019.június 30.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
53/2019.(V.27.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határoz,hogy a Kultúrháló Komplex - Térségi kulturális, komplex együttműködési programok
támogatása” című, VP6-19.2.1.-5-1.2-17 azonosítószámú „A térségi Közösségi Videó hálózat
fejlesztése és FotóSuli elindítása” című pályázat keretében az Attila Bt.(9400.Sopron,Mátyás
király utca 24.)és a JURO 2004 Computer Kft.(9431.Fertőd,Fő utca 2.) árajánlatát elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert erre vonatkozó szerződések megkötésével.
Határidő: 2019.június 30.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

Hollósi Gábor: tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy a Magyar Falu Program keretében
több pályázat benyújtására lesz lehetősége önkormányzatuknak. A pályázatok megírása
időigényes,szakértelmet igényel, ezért egy pályázatíró céget szeretne felkérni ezen
feladat ellátására. Ismerteti a Projekt & Advising Bt. megbízási keretszerződésének
tervezetét a jelenlévőknek. Elmondja,hogy sikeres,pozitív elbírálás esetén a beruházási érték
7 %-át kell megfizetni a cégnek,mely elszámolható a pályázatoknál.
A jelenlévők javasolják a cég megbízását.
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,hogy Magyar Falu Program
keretében meghirdetésre kerülő pályázatok elkészítésével és menedzselésével a
Projekt & Advising Bt.-t ( 9444.Fertőszentmiklós,Árpád u.3.) bízza meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a szerződés aláírására.
Határidő: 2019.június 30.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
54/2019.(V.27.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határoz,hogy Magyar Falu Program keretében meghirdetésre kerülő pályázatok elkészítésével
és menedzselésével a Projekt & Advising Bt.-t ( 9444.Fertőszentmiklós,Árpád u.3.)bízza meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a szerződés aláírására.
Határidő: 2019.június 30.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

Hollósi Gábor: ismerteti Poharelec Noémi Kangoo oktató kérelmét. Nevezett vállalkozó
2018.május 18-án a lövői Szolgáltató és Kulturális Központban „Mozdulj Velem „
sport programot szervezett. A programon kevesen vettek részt,csupán 13 db jegy vásárlása
történt.A rendezvény összköltsége 426 500 Ft.A vállalkozó kéri,hogy a költségei 50 %-ának
megtérítésével támogassa az önkormányzat.
Hozzászólások:
Tischlerné Németh Noémi: A Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft.a rendezvény
megtartását nem kérte,csupán a helyet biztosította a sport programhoz,így a vállalkozó
támogatását nem javaslom.
Varga Tibor: vajon amennyiben nyereséges lett volna a rendezvény a vállalkozó az
önkormányzatnak a bevétel 50 %-át támogatásként átadta volna? Nem javaslom a rendezvény
támogatását.
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Poharelec Noémi vállalkozó támogatási
kérelmét elutasítja,a lövői Szolgáltató és Kulturális Központban 2019.május 18-án
megrendezett „ Mozdulj Velem „sport program költségeihez támogatást nem biztosít.
A határozat felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással a Győri Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságtól lehet kérni a határozat kézhezvételétől számított harminc napon belül.
Határidő: 2019.június 15.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
55/2019.(V.27.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Poharelec
Noémi vállalkozó támogatási kérelmét elutasítja,a lövői Szolgáltató és Kulturális Központban
2019.május 18-án megrendezett „ Mozdulj Velem „sport program költségeihez támogatást
nem biztosít.
A határozat felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással a Győri Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságtól lehet kérni a határozat kézhezvételétől számított harminc napon belül.
Határidő: 2019.június 15.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Balics János: nagyobb esőzések idején a Gazdabolt előtti vízgyűjtő nem tudja elnyelni
a lezúduló csapadékot, mely a polgármester úrnak átküldött fotókon jól átható.
Ez probléma a településen több helyen fennáll,így javaslom lefolyókat kitisztítani,ezt meg
lehet oldani forgókotróval, melyet a településen lévő vállalkozóval el tudna végezni.
Szülőfalunk Lövő Támogatásáért Alapítvány már hosszabb ideje szeretne kiadni Lövő
történetéről szóló újabb könyvet. Felkértük Radnóczi Évát az összegyűjtött anyagot próbálja
rendezni,összefésülni.Nevezett személy szorgalmasan végzi a feladatait,Dr.Galavics Géza
koordínálja,irányítja a szerkesztési feladatokat ,de ez nagyon elhúzódik,mert túlságosan
aprólékosan precízen szeretne megíratni a könyvet Géza. Jó lenne ha sikerülne ezen
a téren előbbre lépnünk,annak érdekében,hogy a könyv mielőbb kiadásra kerülhessen.
Radnóczi Éva csak egy tablettel rendelkezik,segítséget jelentene ha egy laptopot
biztosítanának neki.
Tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy a jövő vasárnap pedagógus napon Szitner Lajos volt
lövői testnevelő tart Lövő sportjáról előadást,kéri ezen programról a falu lakosságát
tájékoztassuk,hogy minél többen részt vehessenek ezen.
A kábel tv szolgáltatást egy új vállalkozás vette át,a hirdetések ezen a felületen kis számban
jelennek meg,így a lakosság nehezebben értesül az eseményekről.
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Néhány apróbb megjegyzésem lenne: Lövőn a meglévő utak mellé szükség lenne kerékpárútra,a biztonságos közlekedés érdekében. A Fő utcai behajtóknál eltűntek a behajtást
korlátozó táblák,ezekre szükség lenne,hiszen a nagyobb gépek tönkre teszik a falu útjait.
A Fő utca egy részén a fák kiöregedtek, fontos lenne a cseréjük. A temetőben a ravatalozóhoz
egy-két galamb visszajárt, piszkította az épületet,de a tüskék hatására ez a probléma
megoldódott.A temetőben a kápolna felújítása is fontos lenne.
Az utakon fontos lenne az útburkolati jelek felfestése.
Hollósi Gábor reagál a felvetésekre:
A vízelfolyók kitisztítása ügyében javaslom a helyi vállalkozót kérje fel ennek elvégzésére,
természetesen ennek költségét önkormányzatunk kifízeti.
Lövő története 2. könyvének készítéséhez önkormányzatunk egy laptopot vásárol,és ezt
Radnóczi Éva rendelkezésére bocsátja a szerkesztési munkák érdekében.
A munka befejeztével természetesen a laptopot vissza kell adnia az önkormányzatnak.
Jó lenne ha sikerülne egy találkozót megszervezni Dr.Galavics Gézával,és egyeztetni az
ügyben.
A Fő utcai fák egy részének a cseréjére az idei évbe sor kerül. A kápolna felújítását
szintén ez évben tervezzük. Az útburkolati jelek felfestésére előre láthatólag
július hónapban kerül sor.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lövő története 2.könyv készítését
egy laptop vásárlásával támogatja. A laptopot Radnóczi Éva rendelkezésére bocsátja
a hatékony szerkesztési munkák érdekében.
A képviselő-testület a laptop megvásárlására az árajánlat alapján 406 273 Ft-ot biztosít.
A képviselő-testület a 2019.évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást
rendeli el:
ZÁROLÁS: A K513 Tartalék kiadási előirányzaton 406 273 Ft.
KIADÁSI PÓTELŐIRÁNYZAT: a képviselő-testület a K63 Informatikai eszközök
beszerzése, létesítése rovaton 319 900 Ft-ot,a K67 Beruházási célú előzetesen felszámított
általános forgalmi adó rovaton 86 373 Ft-ot biztosít a 066020 Város-és községgazdálkodási
cofogon.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével,és a laptop
megvásárlásával.
Határidő: 2019.június 30.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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