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Lövő Község Önkormányzata
Lövő
8/2020.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2020.augusztus 21-én az önkormányzat hivatali helyiségében a képviselő-testület
rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak: Hollósi Gábor polgármester
Tischlerné Németh alpolgármester
Balics Kamill
Lövői Gergely
Menyhárt Beáta
Spóner Tiborné képviselők
Lukács Antal Györgyné jegyző

Hollósi Gábor: köszönti a rendkívüli ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület 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.)”Térségi Közösségi Videó hálózat fejlesztése és FotóSuli elindítása” elnevezésű,
támogatásban részesített projekt megvalósításához szükséges döntés
2.) Tanyagondoki szolgáltatás elindításához szükséges dokumentumok elfogadása
3.) Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
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53/2020.(VIII.21.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.)”Térségi Közösségi Videó hálózat fejlesztése és FotóSuli elindítása” elnevezésű,
támogatásban részesített projekt megvalósításához szükséges döntés
2.) Tanyagondoki szolgáltatás elindításához szükséges dokumentumok elfogadása
3.) 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, javaslom, 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:
54/2020.(VIII.21.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
jegyzőkönyv hitelesítőnek Tischlerné Németh Noémit választja
meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

1.)”Térségi Közösségi Videó hálózat fejlesztése és FotóSuli elindítása” elnevezésű,
támogatásban részesített projekt megvalósításához szükséges döntés
Hollósi Gábor: önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a „Kultúrháló Komplex - Térségi
kulturális, komplex együttműködési programok támogatása” című, VP6-19.2.1.-5-1.2
azonosítószámú pályázati kiírásra az Alpokalja-Fertő táj LEADER helyi akciócsoporthoz „A
térségi Közösségi Videó hálózat fejlesztése és FotóSuli elindítása” című pályázati címen.
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A pályázatot konzorciumi formában nyújtotta be, Nagylózs Község Önkormányzatával
(gesztor), Kópháza Község Önkormányzatával és a Soproni SZC Porpáczy Aladár
Szakgimnáziuma, Kollégiuma és ÁMK-jával közösen. Azért fogott össze térségünk három
települése: Kópháza, Lövő és Nagylózs, valamint térségünk egyetlen (fertődi) középiskolája,
hogy a közösségi események és a térség értékeinek megörökítésére szolgáló technikákat (fotó,
videó) olyan szinten sajátíthassa el, hogy aztán a képzés végeztével képes legyen azt települése
és a térség szolgálatában állítani, valamint a jelen elvárásainak megfelelő és a jövőbe mutató
eredmények (image-filmek, fotókiállítások) születhessenek.
Ezen pályázat keretében lehetőség nyílik eszközök (számítógép, kamera, mikrofon, kamera
állvány, mikron kiegészítő eszközök), valamint a videózáshoz szükséges vágószoftver
beszerzésére. Az eszközökön kívül két további elemmel kis bővítettük a pályázatot: FotóSulival
és a bakonyi KöVi csoporttal való együttműködés kialakításával tanulmányút keretén belül.
A projektre 85%-os támogatás nyerhető,15 %-os önrészt kell biztosítani.
A projektre a Támogatói Okiratot 2020.július 30-án kiadták. A projekt teljes költsége
11 848 395 Ft, ebből elszámolható költség 10 365 604 Ft. Lövőt érintően az elszámolható
költség 2 663 527 Ft, jóváhagyott támogatási összeg 2 263 997 Ft, saját forrás összeg
növekedett 966 266 Ft-ra, emiatt ismételten dönteni kell a képviselő-testületnek a projektről.
A projekthez előleg kívánunk igényelni, melynek összege ezévben 587 279 Ft .
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
1) Lövő Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Vidékfejlesztési
Program keretében meghirdetetett VP6-19.2.1-5.-1.2-17 kódszámú Alpokalja- fertő táj
Vidékfejlesztési Egyesület- Kultúrháló Komplex- Térségi kulturális, komplex
együttműködési programok támogatása” című felhívásra „ A térségi Közösségi Videó
hálózat fejlesztése és FotóSuli elindítása” elnevezéssel, részben támogatásban részesített
pályázati projektje megvalósítása érdekében a korábban vállalt önerő összegét a 2)-3)
pontban meghatározottak szerint módosítja.
2) Az 1) pontban nevesített projekt
- megvalósítási helyszínének pontos címe: 9461 Lövő Fő u. 32.
- megvalósítási helyszínének helyrajzi számai: 48/2
- teljes költsége: 11 848 395.-Ft
- elszámolható költsége: 10 365 604.-Ft
- támogatás szempontjából elszámolható költsége: 2 663 527.-Ft,
- teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő: 966 266.-Ft,
- jóváhagyott támogatási összege (támogatói okirat szerint): 2 263 997.-
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Határozati javaslat folytatása:
3) A Képviselő-testület vállalja, hogy az Önkormányzat az 1) pont szerinti pályázati projekthez
2019. évi költségvetésében az 966 266.-Ft önerőt saját forrásként biztosítja, ezen összeget az
1)-2) pontban jelölt célra elkülöníti.
4) A Képviselő-testület e határozata végrehajtására, a szükséges intézkedések megtételére,
(különösen a támogatási előleg igénylésére), megállapodások megkötésére, egyéb
kötelezettségek vállalására, teljesítésére Hollósi Gábor polgármestert kéri fel. A polgármester
köteles és jogosult a pályázati projekt megvalósításával és elszámolásával kapcsolatban, annak
megfelelősége biztosítása érdekében mindent megtenni, további külön képviselő-testületi
felhatalmazás hiányában is.
Határidő: folyamatos
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangulag – a következő határozatot hozta:
55/2020 (VIII.21.) határozat:
1) Lövő Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Vidékfejlesztési
Program keretében meghirdetetett VP6-19.2.1-5.-1.2-17 kódszámú Alpokalja- fertő táj
Vidékfejlesztési Egyesület- Kultúrháló Komplex- Térségi kulturális, komplex
együttműködési programok támogatása” című felhívásra „ A térségi Közösségi Videó
hálózat fejlesztése és FotóSuli elindítása” elnevezéssel, részben támogatásban részesített
pályázati projektje megvalósítása érdekében a korábban vállalt önerő összegét a 2)-3)
pontban meghatározottak szerint módosítja.
2) Az 1) pontban nevesített projekt
- megvalósítási helyszínének pontos címe: 9461 Lövő Fő u. 32.
- megvalósítási helyszínének helyrajzi számai: 48/2
- teljes költsége: 11 848 395.-Ft
- elszámolható költsége: 10 365 604.-Ft
- támogatás szempontjából elszámolható költsége: 2 663 527.-Ft,
- teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő: 966 266.-Ft,
- jóváhagyott támogatási összege (támogatói okirat szerint): 2 263 997.-Ft.
3) A Képviselő-testület vállalja, hogy az Önkormányzat az 1) pont szerinti pályázati projekthez
2019. évi költségvetésében az 966 266.-Ft önerőt saját forrásként biztosítja, ezen összeget az
1)-2) pontban jelölt célra elkülöníti.
6

Határozat folytatása:
4) A Képviselő-testület e határozata végrehajtására, a szükséges intézkedések megtételére,
(különösen a támogatási előleg igénylésére), megállapodások megkötésére, egyéb
kötelezettségek vállalására, teljesítésére Hollósi Gábor polgármestert kéri fel. A polgármester
köteles és jogosult a pályázati projekt megvalósításával és elszámolásával kapcsolatban, annak
megfelelősége biztosítása érdekében mindent megtenni, további külön képviselő-testületi
felhatalmazás hiányában is.
Határidő: folyamatos
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

2.) Tanyagondoki szolgáltatás elindításához szükséges dokumentumok elfogadása

Hollósi Gábor: az előző ülésünkön a tanyagondnoki szolgáltatás 2020.november 1-től
történő elindításáról döntött a képviselő-testület. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályánál a
szolgáltatás nyilvántartásba vételét elindítottuk. Az engedélyező szerv hiánypótlási
felhívást adott ki melyben a szakmai programot, a tanyagondoki szolgálatról szóló
önkormányzati rendelet benyújtását kérik.
Ismerteti a képviselőkkel a tanyagondoki szolgálat szakmai programját.
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tanyagondoki szolgálat Szakmai
Programját az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Szakmai Programot a szolgáltatás
bejegyzéséhez terjessze fel.
Határidő: 2020.szeptember 3.
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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56/2020.(VIII.21.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Tanyagondoki szolgálat Szakmai Programját az előterjesztésben foglalt tartalommal
elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Szakmai Programot a szolgáltatás
bejegyzéséhez terjessze fel.
Határidő: 2020.szeptember 3.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

Lukácsné: ismerteti a tanyagondnoki szolgálatról szóló rendelet-tervezetet.
Ismerteti az előzetes hatásvizsgálatot és az indokolást a szabályozás várható
következményeiről.
(Előzetes hatásvizsgálat és az indokolás csatolva )

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és
egyhangulag megalkotta a 10/2020.(VIII.31.) önkormányzati rendeletét a tanyagondoki
szolgálatról.
( rendelet csatolva )

Hollósi Gábor: ismerteti a tanyagondoki szolgálat Szervezeti és Műkődési Szabályzatának,
a Gépjármű- üzemeltetetési szabályzatának és Pénzkezelési szabályzatának tervezetét.
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tanyagondoki szolgálat Szervezeti és
Működési Szabályzatát az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert annak aláírásával.
Határidő: 2020.szeptember 3.
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:
57/2020.(VIII.21.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Tanyagondoki szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztésben foglalt
tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert annak aláírásával.
Határidő: 2020.szeptember 3.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tanyagondoki szolgálat Gépjárműüzemeltetési Szabályzatát és Pénzkezelési Szabályzatát az előterjesztésben foglalt
tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert annak aláírásával.
Határidő: 2020.szeptember 3.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
58/2020.(VIII.21.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Tanyagondoki szolgálat Gépjármű-üzemeltetési Szabályzatát és Pénzkezelési Szabályzatát az
előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert annak aláírásával.
Határidő: 2020.szeptember 3.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

3.) Egyéb feladatok
Lukácsné: a tanyagondoki szolgáltatásra központi támogatást szeretnénk majd igényelni,
ezért a Magyar Államkincstárhoz a falugondoki, tanyagondnoki szolgáltatást be kell
jelenteni a 107055 kormányzati funkción. Az önkormányzat által alkalmazott kormányzati
funkciókat a Szervezeti és Működősi Szabályzat tartalmazza, így ennek felvétele szükséges
a szabályzatba.
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Ismerteti a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelet-tervezetet.
Ismerteti az előzetes hatásvizsgálatot és az indokolást a szabályozás várható
következményeiről.
(Előzetes hatásvizsgálat és az indokolás csatolva )

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta,és
egyhangulag megalkotta a 11/2020.(VIII.31.) önkormányzati rendeletét a Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 8/2019.(XII.04.) önkormányzati rendelet módosításáról.
( rendelet csatolva )

Hollósi Gábor: ismerteti Doroginé Kovács Melinda Zsira, Locsmándi utca 14.szám alatti
lakosnak az önkormányzat tulajdonában lévő 012 helyrajzi számú 1617 m2 területű ingatlanra
vonatkozó vételi szándékát. Ajánlata 250 Ft /m2-ként, összesen 404 250 Ft. Kérelmét azzal
indokolja, hogy a szomszédos területeket és a megvásárolni kívánt árkot is ők művelik.
Hozzászólás:
Lukácsné: ismerteti az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló
4/2020.(IV.20.) önkormányzati rendeletet. A rendelet 2.§-ának (2) bekezdése az önkormányzat
forgalomképtelen vagyontárgyait az 1.mellékletben határozza meg.
Az önkormányzat tulajdonában lévő 012 helyrajzi számú árok forgalomképtelen, így nem
értékesíthető, ezért javasolja a kérelem elutasítását.

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Doroginé Kovács Melinda
Zsira, Locsmándi utca 14.szám alatti kosnak az önkormányzat tulajdonában lévő 012 helyrajzi
számú 1617 m2 területű árok művelési ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatát elutasítja, mivel az
önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2020.(IV.20.)
önkormányzati rendelet 2.§-ának (2) bekezdése alapján az ingatlan forgalomképtelen
vagyontárgynak minősül.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert határozat közlésével.
Határidő: 2020.szeptember 15.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
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