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Lövő Község Önkormányzata
Lövő
11-1/2021.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2021.szeptember 16-án az önkormányzat hivatali helyiségében a képviselő-testület
nyílt üléséről.
Jelen vannak: Tischlerné Németh Noémi alpolgármester
Balics Kamill
Lövői Gergely
Spóner Tiborné képviselők
Lukács Antal Györgyné jegyző
Hasza Lajos Attiláné gazdálkodási főmunkatárs

Meghívott: Horváth Martin Lövő Sportegyesület alelnöke

Tischlerné Németh Noémi: köszönti a megjelenteket, tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy
Hollósi Gábor polgármester betegsége miatt karanténba került, így a mai ülésen nem tud részt
venni. Az önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzat értelmében a polgármestert
akadályoztatása esetén az alpolgármester helyettesíti, ezért a mai ülést ő vezeti. Megállapítja,
hogy a képviselő-testület tagjai közül 4 fő megjelent, igazoltan távolmaradt 3 fő, így az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Tischlerné Németh Noémi a napirendekre az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat fogadja el a
mai ülésén:
1.) Beszámoló a Lövői Sportegyesület 2020.évi munkájáról
2.) Tájékoztató a 2020.évi adóigazgatási tevékenységről
3.) Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2021.I. félévi tájékoztatója
4.) Az önkormányzat 2021. I. félévi tájékoztatója
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Határozati javaslat folytatása:

5.) Lövő község településrendezési eszközeinek módosítása
6.) Tájékoztató a Bursa Hungaria Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022.évi
fordulójáról
7.) Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
8.) Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Tischlerné Németh Noémi alpolgármester

A jelenlévők a javasolt napirendi pontokkal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
51/2021.(IX.16.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.) Beszámoló a Lövői Sportegyesület 2020.évi munkájáról
2.) Tájékoztató a 2020.évi adóigazgatási tevékenységről
3.) Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2021.I. félévi tájékoztatója
4.) Az önkormányzat 2021. I. félévi tájékoztatója
5.) Lövő község településrendezési eszközeinek módosítása
6.) Tájékoztató a Bursa Hungaria Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022.évi
fordulójáról
7.) Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
8.) Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Tischlerné Németh Noémi alpolgármester
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Tischlerné Németh Noémi: Lövő Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési
Szabályzata értelmében a jegyzőkönyvet egy képviselőnek is alá kell írni, javaslom, hogy a mai
ülés jegyzőkönyvét Lövői Gergely hitelesítse.
Tischlerné Németh Noémi az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Lövői
Gergelyt választja meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Tischlerné Németh Noémi alpolgármester

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
52/2021.(IX.16.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv
hitelesítőnek Lövői Gergelyt választja meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Tischlerné Németh Noémi alpolgármester

1.) Beszámoló a Lövői Sportegyesület 2020.évi munkájáról
( írásos előterjesztés csatolva )
Horváth Martin szóbeli kiegészítése: a sportegyesületünk elnöke munkahelyének változtatása
miatt a mai ülésen nem tudott részt venni , így a beszámoló előterjesztésére engem kért fel.
Az egyesületünk az idei évben kevés támogatást kapott az önkormányzattól, így a
megnövekedett létszámunk miatt, magasabb sportorvosi költségeket kell kifizetnünk.
A vírushelyzet miatti jegybevételek elmaradása is közrejátszott abban, hogy az egyesületünk
kasszája már üres. A további zavartalan működés érdekében szükségük lenne újabb
támogatásra.
Kérdések:
Tischlerné Németh Noémi: a beszámolójukból hiányzik a sakk és asztalitenisz szakosztályról
szóló tájékoztatás. A takarítási költségeik jelentősen megemelkedtek, ennek mi az oka ?
Spóner Tiborné: fizetnek-e a szülők tagdíjat a gyermekek után ?
Lövői Gergely: javaslom az egyesület az eddigi támogatásról számoljon el, mire használták fel
azt, és ezt követőn állapítsunk meg részünkre újabb támogatást. Mekkora összegre lenne
szükségük ?
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Horváth Martin reagál a felvetésekre: A sakk és asztalitenisz nem adott le részünkre anyagot,
ezért nem szerepel a beszámolóban, felhívom a figyelmüket ennek pótlására.
A takarítást külső személlyel végezzük, részére havi 40 000 Ft-ot fizetünk. A megnövekedett
létszámunk miatt minden nap van edzésünk, és a mezek mosása is jelentős többfeladatot jelent.
Ezen költségekre lényegesen kevesebbet fordítunk az utóbbi két évben, mint az előző vezetés
alatt volt.
A jövő hét elejére készítek egy elszámolást az eddigi kiadásainkról, a kapott támogatás
felhasználásáról, és ezt le fogom adni az önkormányzatnál. A zavartalan működéshez
kb.800 000 Ft-ra lenne szükségünk.
Sajnos a szülők ellenállása miatt nem sikerült a gyermekek után tagdíjat beszednünk, pedig
csak egy jelképes összegre havi 1 000 Ft-ra gondoltunk. Jó lenne ha az éves közgyűlésünkön
az önkormányzat képviselői is részt vennénk, és sikerülne meggyőzni ebben az ügyben a
szülőket. A gyermekek részére a teljes felszerelést egyesületünk adja, így ez sem jelent
többletköltséget a szülőknek.
Tischlerné Németh Noémi: kérem az elszámolást mielőbb szíveskedjenek leadni, és ezt
követően fogunk dönteni az újabb támogatásról.

Tischlerné Németh Noémi az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Lövői Sportegyesület 2020.évi
munkájáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Tischlerné Németh Noémi alpolgármester

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
53/2021.(IX.15.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Lövői
Sportegyesület 2020.évi munkájáról szóló beszámolót az
előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Tischlerné Németh Noémi alpolgármester
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2.) Tájékoztató a 2020.évi adóigazgatási tevékenységről
( írásos előterjesztés csatolva )
Lukácsné szóbeli kiegészítése:köztisztviselőnk családi okok miatt nem tudott részt venni a
mai ülésén, így a napirendet én terjesztem elő. Lövő községben az adózási morál jó, ebből
eredően a hátralékok összege alacsony. Az adózási munka nem egy hálás feladat, de
kolléganőnknek már több mint négyéves tapasztalata van, nyugodtan és higgadtan tájékoztatja
az embereket a felvetett problémájukkal kapcsolatosan. Önkormányzatunk a gépjárműadó
elvétele miatt 9 000 000 Ft-tól esik el éves szinten, azonban a hátralékok behajtása továbbra is
a helyi adóhátóság feladata maradt, ennek érdekében minden megteszünk, legvégső esetben
végrehajtó közreműködését is igénybe fogjuk venni.
Tischelerné Németh Noémi az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020.évi adóigazgatási
tevékenységről szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Tischlerné Németh Noémi alpolgármester
Lukács Antal Györgyné jegyző
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
54/2021.(IX.16.) határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020.évi
adóigazgatási tevékenységről szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Tischlerné Németh Noémi alpolgármester
Lukács Antal Györgyné jegyző

3.) Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2021.I. félévi tájékoztatója
(írásos előterjesztés csatolva )

Lukácsné: ismerteti a Hivatal 2021. I. félévi bevételeit, kiadásait a jelenlévőknek.
Hasza Lajos Attiláné: a Hivatal költségei ezévben jelentősen megemelkedtek, elsődlegesen a
postaköltségek jelentős emelkedése miatt. Szükség lenne arra, hogy a társközségek is
megemelkedett költségeket arányosan vállalják.
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Tischelerné Németh Noémi az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal
2021. I. félévi költségvetésének teljesítését
29 335 356 Ft bevétellel
24 950 592 Ft kiadással az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Lukács Antal Györgyné jegyző
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
55/2021.(IX.16.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2021. I. félévi
költségvetésének teljesítését
29 335 356 Ft bevétellel
24 950 592 Ft kiadással az előterjesztésben foglaltak szerint
jóváhagyja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Lukács Antal Györgyné jegyző
4.)Az önkormányzat 2021.I.félévi tájékoztatója
( írásos előterjesztés csatolva )
Tischlerné Németh Noémi: az írásos előterjesztést kiadtunk, van-e napirendhez
kérdésük, vagy hozzászólásuk?
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Lukácsné: ismerteti az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetet. Ismerteti az előzetes hatásvizsgálatot és az indokolást szabályozás várható
következményeiről.
( Előzetes hatásvizsgálati lap és indokolás csatolva )
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és
egyhangulag megalkotta a 10/2021.(IX.29.) rendeletét az önkormányzat 2021. évi
költségvetéséről szóló 2/2021.(III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról.
( rendelet csatolva )
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Tischlerné Németh Noémi az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi összevont költségvetés
I. félévi teljesítését
664 082 703 Ft bevétellel
310 841 452 Ft kiadással az előterjesztésben foglaltak szerint e l f o g a d j a.
Határidő: Azonnal
Felelős: Tischlerné Németh Noémi alpolgármester

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
56/2021.(IX.11.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi
összevont költségvetés I. félévi teljesítését
664 082 703 Ft bevétellel
310 841 452 Ft kiadással az előterjesztésben foglaltak szerint e l f o g a d j a.
Határidő: Azonnal
Felelős: Tischlerné Németh Noémi alpolgármester

5.) Lövő község településrendezési eszközeinek módosítása
Lukácsné: Tischler Viktor Lövő, Kert utca 31.szám alatti lakos a Kert utcai lakosok
támogatásával Lövő község településrendezési tervének módosítása iránti kérelmet
terjesztett elő. Kérelmében a Kert utcára vonatkozó beépítési mutató 20 %-ról 30 %-ra
történő felemelését kérte. A kérelmét megvizsgáltuk és támogatásra alkalmasnak találtuk.
Felülvizsgáltuk a község Helyi Építési Szabályzatát, az abban szereplő beépítési mutatókat,
valamennyi építési övezetben javaslom 30 %-ra emeljék fel ezeket.
A rendezési terv módosítására az Akcióterv Mérnöki Iroda Kft-től kértük ajánlatot, ezt
ismerteti a képviselőknek. A tervezésre adott ajánlat bruttó 635 000 Ft.
A képviselők a településrendezési eszközök módosítását támogatták.
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Tischlerné Németh Noémi az alábbi határozati javaslatot teszi:

Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési eszközök
módosításának megalapozása érdekében az alábbi településfejlesztési döntést hozza:
1.) A képviselő-testület támogatja a hatályos helyi építési szabályzat 15.§-ának és a
szabályozási tervi mellékletének érintett építési övezeteinek a módosítását a Lövő
kertvárosias lakóterületeinek beépítési mutatóit egységesen 20 %-ról 30 %-ban
határozza meg. A módosítás során a Fürdő utcai, Mol Adolf utcai és Kert utcai
kertvárosias építési övezetek előírását ennek megfelelően módosítja.
2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a környezeti hatásvizsgálat
eldöntésére irányuló eljárást, majd a településrendezési eszközök módosításának
eljárását lefolytassa.
3.) A képviselő-testület a tervezési feladatokat az Akcióterv Kft-nél, mint tervezőnél
megrendeli.
4.) A képviselő-testület a 2021.évi költségvetésében a településrendezési eszközök
módosításához bruttó 635 000 Ft-ot biztosít.
A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés előirányzatai között a következő
átcsoportosítást rendeli el:
ZÁROLÁS: A K513 Tartalék kiadási előirányzaton 635 000 Ft.
KIADÁSI PÓTELŐIRÁNYZAT: K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
rovaton 500 000 Ft-ot, a K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános
forgalmi adó rovaton 135 000 Ft-ot biztosít 066020 cofog-on.
5.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy feladat ellátáshoz az ingyenes állami
alapadatot igényelje meg.
Határidő: 2021.december 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

A jelenlévők a javaslattal egyet értettek.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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57/2021.(IX.16.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
településrendezési eszközök módosításának megalapozása érdekében az alábbi
településfejlesztési döntést hozza:
1.)
A képviselő-testület támogatja a hatályos helyi építési szabályzat 15.§-ának és a
szabályozási tervi mellékletének érintett építési övezeteinek a módosítását a Lövő kertvárosias
lakóterületeinek beépítési mutatóit egységesen 20 %-ról 30 %-ban határozza meg. A módosítás
során a Fürdő utcai, Mol Adolf utcai és Kert utcai kertvárosias építési övezetek előírását ennek
megfelelően módosítja.
2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a környezeti hatásvizsgálat eldöntésére
irányuló eljárást, majd a településrendezési eszközök módosításának eljárását lefolytassa.
3.) A képviselő-testület a tervezési feladatokat az Akcióterv Kft-nél, mint tervezőnél
megrendeli.
4.) A képviselő-testület a 2021.évi költségvetésében a településrendezési eszközök
módosításához bruttó 635 000 Ft-ot biztosít.
A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást
rendeli el:
ZÁROLÁS: A K513 Tartalék kiadási előirányzaton 635 000 Ft.
KIADÁSI PÓTELŐIRÁNYZAT: K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése rovaton
500 000 Ft-ot, a K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovaton
135 000 Ft-ot biztosít 066020 cofog-on.
5.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy feladat ellátáshoz az ingyenes állami
alapadatot igényelje meg.
Határidő: 2021.december 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

6.) Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2022. 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.
A „Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer ” többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi
fedezeteként három forrás szolgál:
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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 Innovációs és Technológiai 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 2021. 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 2022. 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 2021. október 1.
Az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott pályázatokat( „A” és „B” típusú )
2021. október 5-ig kell kiírni. A pályázatok beadási határideje: 2021. november 5.
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.

Tischlerné Németh Noémi 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
2022. évi fordulójához.
Az önkormányzat az ösztöndíjpályázat 2022. 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.
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Határozati javaslat folytatása:
Megbízza a polgármestert, hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére a
csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról a nyilatkozatot az
önkormányzat nevében megtegye.
Határidő: 2021. október 1.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
58/2021.( IX.16.)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 2022. évi fordulójához.
Az önkormányzat az ösztöndíjpályázat 2022. 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: 2021. október 1.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

7.) Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Lukácsné: a településkép védelméről szóló 2016. LXXIV. törvény ( a továbbiakban: Tktv.)
8.§ (2) bekezdés b)-e) pontja szerint a településkép védelme érdekében az önkormányzat
kormányrendeletben meghatározott építési engedélyezési eljárást megelőzően véleményt adhat
az építésügyi hatósági engedélykérelemhez.
Az önkormányzat településképi bejelentési eljárást folytathat le, az Étv.57/F.§ hatálya alá nem
tartozó,az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött és az Étv.33/A.§-a szerinti egyszerű
bejelentéshez kötött építési tevékenységnek sem minősülő építési tevékenységek, valamint a
bejelentési eljárást folytat le az Étv.57/F.§ hatálya alá nem tartozó, rendeltetésmódosítást vagy
rendeltetési egységek számának megváltozását jelentő rendeltetésváltozások, továbbá a
reklámok és reklámhordozók elhelyezése tekintetében.
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Az önkormányzat településképi kötelezést adhat ki és bírságot szabhat ki, ide nem értve a
reklámhordozók és reklámok elhelyezésével kapcsolatos közigazgatási, valamint településképi
bírságot.
Az önkormányzat a kötelezésben foglaltak nem teljesítése esetén -településkép-védelmi
bírság ismételt kiszabása helyett- a kötelezést tartalmazó döntés végrehajtását foganatosítja,
mely során a meghatározott cselekményt a kötelezett költségére és veszélyére elvégzi vagy
mással elvégezteti, egyúttal a kötelezettet a felmerülő költségek megfizetésére kötelezi.
A képviselő-testület a Tktv.8 §-ban foglalt önkormányzati hatósági hatásköröket a településképi
rendeletben ruházhatja át. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Hatósági Főosztályának tájékoztatása alapján a településképi rendeleteket 2021.október
31-ig felül kell vizsgálni.
A rendeletet felülvizsgáltam ezen hatásköröket a polgármester gyakorolja. A hatáskör
átruházásról az Mötv.53.§ (1) bekezdés b) pontja szerint a Szervezeti és Működési
Szabályzatban kell rendelkezni.
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2019.(XII.04.)
önkormányzati rendelet 3.számú melléklete tartalmazza a képviselő-testület polgármesterre
átruházott hatásköreit. A rendelet módosításával a 3.számú melléklet kiegészítésre kerül azzal:
Gyakorolja a településkép védelméről szóló 2016.évi LXXIV. törvény 8.§ (2) bekezdés
b)-d)pontjában meghatározott hatásköröket.
Ismerteti az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló
rendelet-tervezetet. Ismerteti az előzetes hatásvizsgálatot és az indokolást szabályozás várható
következményeiről.
( Előzetes hatásvizsgálati lap és indokolás csatolva )

A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és
egyhangulag megalkotta a 11/2021.(IX.29.) rendeletét a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 8/2019.(XII.04.) önkormányzati rendelet módosításáról.
( rendelet csatolva )
8.) Egyéb feladatok
Lukácsné: „Lövő településen környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése” című TOP-2.1.3.16-GM1-2021-00025 pályázat keretében önkormányzatunk 20 M Ft támogatást nyert a
Szép Gáspárné utca csapadékvíz elvezetésének rendezésére. A projekt keretében a tervezési
feladatok ellátására három ajánlatot kértük az alábbi vállalkozóktól:
F-Road Kft. bruttó 1 016 000 Ft-ra, Csernyi Róbert egyéni vállalkozó 1 100 000 Ft-ra,
Tóth Ferenc egyéni vállalkozó 1 150 000 Ft-ra adott ajánlatot. A fentiek alapján a legkedvezőbb
ajánlatot az F-Road Kft.9400 Sopron, Mikes Kelemen u.4.szám alatti vállalkozás adta, így
javaslom a tervezési feladatok ellátásával őket bízzák meg. A tervezési költségeket az
önkormányzat 2021.évi költségvetéséből átcsoportosításával kívánjuk biztosítani.
A képviselők támogatták a Kft. megbízását.
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Tischlerné Németh Noémi az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Lövő településen környezetvédelmi
infrastruktúra fejlesztése” című TOP-2.1.3.-16-GM1-2021-00025 azonosító számú pályázat
megvalósításával kapcsolatos -Szép Gáspárné utca csapadékvíz elvezetésének rendezésetervezési feladatok elvégzésével mint a legalacsonyabb ajánlatot adó F-Road Kft-t. (9400
Sopron, Mikes Kelemen u.4.) bízza meg.
A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást
rendeli el:
ZÁROLÁS: A K513 Tartalék kiadási előirányzaton 1 016 000 Ft.
KIADÁSI PÓTELŐIRÁNYZAT: K337 Egyéb szolgáltatások rovaton 800 000 Ft-ot, a K351
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovaton 216 000 Ft-ot biztosít a
066020 cofog-on.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével, és a megállapított
összeg átutalásával.
Határidő: 2021.november 30.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
59/2021.(IX.16.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Lövő
településen környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése” című TOP-2.1.3.-16-GM1-202100025 azonosító számú pályázat megvalósításával kapcsolatos -Szép Gáspárné utca
csapadékvíz elvezetésének rendezése- tervezési feladatok elvégzésével mint a legalacsonyabb
ajánlatot adó F-Road Kft-t. (9400 Sopron, Mikes Kelemen u.4.) bízza meg.
A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást
rendeli el:
ZÁROLÁS: A K513 Tartalék kiadási előirányzaton 1 016 000 Ft.
KIADÁSI PÓTELŐIRÁNYZAT: K337 Egyéb szolgáltatások rovaton 800 000 Ft-ot, a
K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovaton 216 000 Ft-ot
biztosít a 066020 cofog-on.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével, és a megállapított
összeg átutalásával.
Határidő: 2021.november 30.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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