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Községi Önkormányzat
Lövő
12-1/2019.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2019. november 27-én az önkormányzat hivatali helyiségében a képviselő-testület
nyílt üléséről.
Jelen vannak: Hollósi Gábor polgármester
Tischlerné Németh Noémi alpolgármester
Balics Kamill
Lövői Gergely
Menyhárt Beáta
Papp Tibor
Spóner Tiboré képviselők
Lukács Antal Györgyné jegyző
Galavics Péterné lövői lakos
Meghívott: Kiss Attila rendőr alezredes a Soproni Rendőrkapitányság képviseletében
Hollósi Gábor : köszönti az ülésen 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.)Önkormányzati képviselő eskütétele
2.)Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről
3.) Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása
4.) Az önkormányzat Stratégiai Ellenőrzési Tervének és 2020.évi Belső Ellenőrzési
Tervének elfogadása
5.) Társulási Megállapodások módosítása, elfogadása
6.)Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása
7.) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapítása
8.)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:
110/2019.(XI.27.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.)Önkormányzati képviselő eskütétele
2.)Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről
3.) Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása
4.) Az önkormányzat Stratégiai Ellenőrzési Tervének és 2020.évi Belső Ellenőrzési
Tervének elfogadása
5.) Társulási Megállapodások módosítása, elfogadása
6.)Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása
7.) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapítása
8.)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
jegyzőkönyvét Lövői Gergely hitelesítse.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Lövői
Gergelyt választja meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
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A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:

111/2019.(XI.27.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
jegyzőkönyv hitelesítőnek Lövői Gergelyt választja meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

1.)Önkormányzati képviselő eskütétele
Hollósi Gábor felkéri Spóner Tibornét az eskü letételére.
Spóner Tiborné az esküt letette, az esküokmányt aláírta. Hollósi Gábor polgármester a
részére a megbízólevelet kiadta.

2.)Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről
Kiss Attila: az elmúlt évekhez viszonyítva a bűnügyi helyzet stagnáló. A községben jól
működik a polgárőrség,itt a legjobb a térfigyelő rendszer. Sopronkövesden körzeti megbízotti
iroda működik,feladatainkat 8 fővel látjuk el.A helyi körzeti megbízott Csigó Sándor
főtörzsőrmester. Mindig van rendőri szolgálat a községeinkben, többrétűvé vált a rendőri
munka,sok rendezény van, melynek biztosításában részt kell vennünk ,és képzésekre is
rendszeresen kell járniuk. A kevés rendőri állományt a jobb felszerelésekkel próbáljuk
ellátni,ezáltal az ellenőrzés is gyorsabb. A helyben elkövetett bűncselekmények tulajdon
elleniek voltak. A balesetek jobbára a 84-es főút mellett voltak.
Kérdés:
Hollósi Gábor: a jövő évben lesz-e ovizsaru program ? Megköszöni a beszámolót, és az
önkormányzattal kialakított jó együttműködést.

Kiss Attila reagál a felvetésre:
Óvodásoknak van ilyen program, ezt rendőrjeink bonyolítják, ezt igényelni kell a
kapitányságnál.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közrend és közbiztonság
helyzetéről szóló beszámolót az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
112/2019.(XI.27.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
közrend és közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót az
előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

3.) Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása

Lukácsné:a képviselő-testületnek az Mötv.43. § (3) bekezdése alapján az alakuló vagy azt
követő ülésen felül kell vizsgálni a Szervezeti és Működési Szabályzatát. Ezen
felülvizsgálathoz a képviselő-testület felhatalmazása alapján elkészítettem a rendelettervezetet, melyet írásban kiadtunk.
Ismerteti az előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható következményeiről, és az
indokolást.
( Előzetes hatásvizsgálati lap és indokolás csatolva )

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta,és
egyhangulag megalkotta a 8/2019.(XII.04.) önkormányzati rendeletét a Szervezeti és
Működési Szabályzatáról. ( rendelet csatolva )
4.)Az önkormányzat Stratégiai Ellenőrzési Tervének és 2020.évi Belső Ellenőrzési
Tervének elfogadása
Lukácsné:a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011.(XII.31.)Korm. rendelet előírása szerint minden önkormányzatra,valamint társulásra
külön-külön kell „Stratégiai Ellenőrzési Tervet” és „ Éves Ellenőrzési Tervet” készíteni.
A terveket, mivel önkormányzatunk tagja a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulásnak
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának belső ellenőrei elkészítették, és kérik,
elfogadás céljából terjesszük a képviselő-testület elé.

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hosszú távú célkitűzése:
A célkitűzés alappioritását a társulás jellege adja, nevezetesen,hogy a társult önkormányzatok
együttműködése a közös érdek mentén megfogalmazott szakmai feladatok ellátására terjedjen
ki. Ennek a feladatnak a Társulás munkaszervezete –Sopron MJ Város Polgármesteri Hivatalaa Társulás által elvárt szakmai színvonalon feleljen meg.
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A társult önkormányzatok hosszú távú célkitűzése:
A stratégiai célokat az önkormányzat „Gazdasági Programja” tartalmazza. Fontos követelmény,
hogy az Önkormányzati törvény értelmében a választást követő hat hónapon belül
„Gazdasági Programot „ kell készteni,vagy a meglévőt felül kell vizsgálni.
A belső ellenőrzés stratégiai céljainak tekintjük:
-a belső kontroll rendszer értékelését, fejlesztésének lehetőségét,
a számviteli rend és bizonylati fegyelem érvényesítésének figyelemmel kísérését,
-az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok tulajdonosi ellenőrzését,
-az integritás-tudatos működés fejlesztését.
A belső ellenőrzés figyelemmel kíséri és stratégiai céljainak aktualizálásakor érvényesíti az
önkormányzat hatásváltozásából adódó követelményeket. A belső ellenőrzés számol az
önkormányzati ASP rendszer bevezetéséből adódó változásokkal.
Az önkormányzat 2020. évi Belső Ellenőrzési Terve alapján a szabályszerűségi ellenőrzés a
következő évben „Az integritás-tudatos működés értékelése a Közös Önkormányzati Hivatalnál
„terjed ki. Annak vizsgálata, hogy a korrupció elleni védelemre szolgáló integritási kontrollok
kiépítése és működtetése megfelelő-e, biztosított-e az integritás alapú közpénzfelhasználás
lehetősége.
Elmondja, hogy az önkormányzat 2019. évi Belső Ellenőrzési Terve alapján a szabályszerűségi
ellenőrzés ez évben „A „négy szem elvének „ és az önkormányzati tulajdonvédelem
szempontjának érvényesülése a Közös Önkormányzati Hivatal készpénzgazdálkodásában „
terjedt ki, a jogszabályi előírásoknak való megfelelőségét vizsgálták a belső ellenőrök. Az
ellenőrzés még folyamatban van, nem zárult le.
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangozott el.

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Stratégiai Ellenőrzési Tervét, és a 2020.
évi Belső Ellenőrzési Tervét az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat közlésével.
Határidő: 2019. december 15.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antal Györgyné jegyző
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
113/2019.(XI.27.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Stratégiai Ellenőrzési Tervét, és a 2020. évi Belső Ellenőrzési
Tervét az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat közlésével.
Határidő: 2019. december 15.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antal Györgyné jegyző

5.) Társulási Megállapodások módosítása, elfogadása
Lukácsné: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati
Társulás Társulási Tanácsa a 2019. november 6-án megtartott alakuló ülésén a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Megállapodását elfogadta.
A Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásához szükséges, hogy a Társulási
Megállapodást a Társulás tagjainak képviselő-testületei minősített többséggel elfogadják.
Kérik, hogy a csatolt Társulási Megállapodást szíveskedjük a képviselő-testület elé terjeszteni,
és minősített többséggel elfogadtatni.
Ismerteti a módosított Társulási Megállapodásban bekövetkezett változásokat 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: 2019.november 30.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
114/2019.(XI.27.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Társulási Megállapodását az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
Határidő: 2019.november 30.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

Lukácsné: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy az Alpokalja Kistérség Társulási Tanácsa a
2019. november 6-án megtartott alakuló ülésén az Alpokalja Kistérség Társulási
Megállapodását elfogadta.
A Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásához szükséges, hogy a Társulási
Megállapodást a Társulás tagjainak képviselő-testületei minősített többséggel elfogadják.
Kérik ,hogy a csatolt Társulási Megállapodást szíveskedjünk a képviselő-testület elé terjeszteni,
és minősített többséggel elfogadtatni.
Ismerteti a módosított Társulási Megállapodást a jelenlévőknek.
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi.
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alpokalja Kistérség módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztésben
foglalt tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírásával.
Határidő: 2019.november 30.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
115/2019.(XI.27.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Alpokalja Kistérség módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának
módosítását az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírásával.
Határidő: 2019.november 30.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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Lukácsné: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa a 2019. november 26-án megtartott alakuló ülésén a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt 12.sz.Társulási Megállapodását elfogadta.
A Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásához szükséges, hogy a Társulási
Megállapodást a Társulás tagjainak képviselő-testületei minősített többséggel elfogadják.
A Társulás elnöke kéri, hogy a csatolt Társulási Megállapodást szíveskedjünk a képviselőtestület elé terjeszteni, és minősített többséggel elfogadtatni.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sopron és Térsége Önkormányzati
Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 12.számú Társulási Megállapodását az
előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírásával.
Határidő: 2019.december 13.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
116/2019.(XI.27.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sopron
és Térsége Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 12.számú
Társulási Megállapodását az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírásával.
Határidő: 2019.december 13.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

7.) Az önkormányzati képviselők tiszeletdíjának megállapítása
Lukácsné: A képviselő-testület az Mötv.35.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzati
képviselőknek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjainak rendeletében meghatározott
tiszteletdíjat ,természetbeni juttatást állapíthat meg. Az alakuló ülésen a 7/2019.(X.30.)
önkormányzati rendeletével a képviselő-testület elfogadta az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjának megállapításáról szóló rendeletet. Javaslom a tiszteletdíjról történő lemondás
egyes rendelkezéseit töröljék a rendeletből. Ismerteti az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjának megállapításáról szóló rendelet-tervezetet.
Ismerteti az előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható következményeiről, és az
indokolást.
( Előzetes hatásvizsgálati lap és indokolás csatolva )
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A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és
egyhangulag megalkotta a 9/2019.(XII.06.) rendeletét az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjának megállapításáról.
( rendelet csatolva )
8.) Egyéb feladatok
Lukácsné: a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának VII/1 szakasza alapján : „ A Társulás irányító szerve a Társulási
Tanács, amely 15 tagból áll. A Társulási Tanács testületként jár el.
A társult tagokat -az önkormányzatokat -a Társulási Tanácsban az egyes régiók és a települési
önkormányzatok által választott önkormányzati képviselők képviselik, akik a Társulási
Tanácsban rendelkeznek a delegáló települések képviselő-testületének meghatalmazásával.
Minden régió 1-1 képviselőt, Kapuvár és Fertőszentmiklós 1-1 képviselőt, Sopron Megyei
Jogú Város 6 képviselőt jogosult a Társulási Tanácsba küldeni.”
Lövő község a 4.régióba tartozik, Ennek a tagjai: Harka, Ágfalva, Lövő, Nemeskér és Völcsej.
Előzetes egyeztetés alapján a tagok Hollósi Gábort Lövő Község Önkormányzatának
polgármesterét javasolták.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sopron Térségi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába Lövő Község
Önkormányzatának képviseletére Hollósi Gábort Lövő község polgármesterét delegálja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 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:
117/2019.(XI.27.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába Lövő
Község Önkormányzatának képviseletére Hollósi Gábort Lövő község polgármesterét
delegálja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésével.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
11

Lukácsné: Lövői Közös Önkormányzati Hivatal lövői székhellyel 2013.január 1-től működik
három önkormányzat – Lövő Község Önkormányzata, Völcsej Község Önkormányzata,
Nemeskér Község Önkormányzata -fenntartásában. Mivel új ciklus kezdődött a képviselőtestületeknek döntést kell hozni a Lövői KÖH további működtetéséről.
Hozzászólás:
Hollósi Gábor: javaslom változatlan formában a három önkormányzat működtesse
tovább 2020.január 1-től a Lövői Közös Önkormányzati Hivatalt.

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Lövői Közös
Önkormányzati Hivatalt 2020.január 1-től változatlan formában Völcsej és Nemeskér Község
Önkormányzatával együtt kívánja tovább működtetni.
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:
118/2019.(XI.27.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy a Lövői Közös Önkormányzati Hivatalt 2020.január 1-től változatlan formában
Völcsej és Nemeskér Község Önkormányzatával együtt kívánja tovább működtetni.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

Lukácsné: a Lövői Napsugár Óvodában előre nem látható,nem terezett kiadások keletkeztek:
a gyermekek szállítási költségei megemelkedtek, a gázkazán javítására volt szükség, ezen kívül
az havonta fizetniük kell egy külső szakértőnek az informatikai szabályzat elkészítéséért.
Mindezek miatt az intézmény finanszírozását 1 500 000 Ft-al meg kell emelni.
Hozzászólás:
Hollósi Gábor: javaslom a képviselő-testületnek a 2019.évi költségvetés előirányzatai közötti
átcsoportosítással biztosítsa ezt az összeget a Lövői Napsugár Óvoda részére
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Napsugár Óvoda
finanszírozásának emelésére 1 500 000 Ft-ot biztosít.
A képviselő-testület a 2019.évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást
rendeli el:
ZÁROLÁS: A K513 Tartalék kiadási előirányzaton 1 500 000 Ft.
KIADÁSI PÓTELŐIRÁNYZAT: a képviselő-testület a K915 Központi, irányítószervi
támogatás folyósítása rovaton 1 500 000 Ft-ot biztosít, a 018030 Önkormányzatok
elszámolásai költségvetési szerveikkel cofogon .
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével,és a megállapított
összeg átutalásával.
Határidő: 2019.december 15.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek:
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
119/2019.(XI.27.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői
Napsugár Óvoda finanszírozásának emelésére 1 500 000 Ft-ot biztosít.
A képviselő-testület a 2019.évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást
rendeli el:
ZÁROLÁS: A K513 Tartalék kiadási előirányzaton 1 500 000 Ft.
KIADÁSI PÓTELŐIRÁNYZAT: a képviselő-testület a K915 Központi, irányítószervi
támogatás folyósítása rovaton 1 500 000 Ft-ot biztosít, a 018030 Önkormányzatok elszámolásai
költségvetési szerveikkel cofogon.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével,és a megállapított
összeg átutalásával.
Határidő: 2019.december 15.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukácsné ismerteti Rákóczi László, mint a Gyermekekért és az Iskoláért Alapítvány
kuratóriumának elnökének levelét,az alábbiak szerint:Rákóczi László azzal kéréssel fordulok
Önökhöz, hogy a Lövői Általános Iskola udvarán lévő gyermekjátékok helyreállítását
támogatni szíveskedjenek!
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Indokaim:
2019 áprilisában az udvari játékok többsége lezárásra került, mivel a fenntartó a 2013-as átvétel
óta egyik évben sem biztosított anyagi forrást a játékok bevizsgálására, és felújítására. Az eltelt
évek alatt olyan mértékben leromlott a játszótéri eszközök állapota, hogy a nyáron elvégzett
felülvizsgálat több mint 1millió forintos javítási munkát tárt fel. Ezt az összeget a fenntartó
Soproni Tankerület nem tudja biztosítani, ezért – a fenntartóval egyeztetve – részekre bontottuk
a felújítási költségeket. A 44.450 Ft-os és a 279.400 Ft-os munkálatokat finanszírozza a
Tankerület, azonban a legnagyobb összegűt (698.500 Ft-osat) a költségvetési források
szűkössége miatt nem tudja biztosítani.
A fenti okok miatt kérem, hogy ennek az összegnek egy részét vállalja át a Községi
Önkormányzat! A Szülői Munkaközösség 150.000 Ft-tal, a Diákönkormányzat 150.000 Ft-tal
járulna hozzá. A hiányzó 398.500 Ft biztosítására volna szükség.
Tisztelt Önkormányzat!
A fenti kérésemmel azért kerestem meg Önöket, mivel huzamosabb ideje nem sikerült
megoldást találni az eszközök felújítására, és a gyermekek már több mint fél éve nélkülözik a
játékokat.Kérésem pozitív elbírásában bízva.
Hozzászólás:
Hollósi Gábor: javaslom a képviselő-testületnek a kért összeget biztosítsa az iskolai alapítvány
részére.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete A Gyermekekért és az Iskoláért
Alapítvány részére 398 500 Ft-ot biztosít az iskola udvarán lévő gyermekjátékok
helyreállításához.
A képviselő-testület a 2019.évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást
rendeli el:
ZÁROLÁS: A K513 Tartalék kiadási előirányzaton 398 500 Ft.
KIADÁSI PÓTELŐIRÁNYZAT: a képviselő-testület a K512 Egyéb működési célú
támogatások államháztartáson kívülre rovaton 398 500 Ft-ot biztosít a 084031 Civil
szervezetek működési célú támogatása cofogon.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével,és a Támogatási
megállapodás megkötésével.
Határidő: 2019.december 15.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
120/2019.(XI.25.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Gyermekekért és az Iskoláért Alapítvány részére 398 500 Ft-ot biztosít az iskola udvarán lévő
gyermekjátékok helyreállításához.
A képviselő-testület a 2019.évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást
rendeli el:
ZÁROLÁS: A K513 Tartalék kiadási előirányzaton 398 500 Ft.
KIADÁSI PÓTELŐIRÁNYZAT: a képviselő-testület a K512 Egyéb működési célú
támogatások államháztartáson kívülre rovaton 398 500 Ft-ot biztosít a 084031 Civil
szervezetek működési célú támogatása cofogon.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével,és a Támogatási
megállapodás megkötésével.
Határidő:2019.december 15.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Hollósi Gábor: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy kettő és fél év után a Kossuth Lajos
felújítására vonatkozó engedélyt kiadták, melyben a műszaki paramétereket is meghatározta
az engedélyező hatóság.
-Ismerteti a Sport csarnok létesítéséhez szükséges terület megvásárlására vonatkozó
kezdeményezéseket.Javasolja a vételi szándéknyilatkozatban 2 500 Ft/ m2 -es árat.
Hozzászólás:
Menyhárt Beáta: a lövői kárakat figyelembe véve ez jó árnak mondható, mert a
magánforgalomban 3 000-4 000 Ft-is négyzetméterért lehet telket vásárolni a községben.
Hollósi Gábor: tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy Járai Melinda árulja a házukat és a telket
50 M Ft-os áron. Megkérdezi a képviselőket esetleg vételi szándékot jelentse-e be az eladónál.
Hozzászólások:
Tishlerné Németh Noémi: ebből az ingatlanból lehetne kialakítani egy idősek otthonát,mivel a
telek és a ház is hatalmas.
Lövői Gergely: javasolja az eladót keresse meg a polgármester úr.
Hollósi Gábor: tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy a Kert utcában helyi építési szabályzatot
érintő rendelkezést kell megváltoztatni melyet a lakók kérték. Ezek megoldásához jővőre a
településrendezési tervet módosítani szükséges.
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