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Községi Önkormányzat  
 
Lövő     
 
4-1/2016. 
 
 
 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
 
Készült: 2016.április 5-án az önkormányzat hivatali helyiségében a képviselő-testület  
rendkívüli 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 Antalné jegyző  
                       Madarász Miklós a Sakkszakosztály vezetője     
 
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.) A község településrendezési tervének módosítása     
 
2.)Az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása, elfogadása  
 
3.) 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: 
 
20/2016.(IV.5.)határozat:  Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi 
                                          az alábbi napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén: 
                                                
                                          1.) A község településrendezési tervének módosítása     
 
                                          2.)Az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása,  
                                            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, 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: 
 
21/2016.(IV.5.)határozat:  Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
                                           jegyzőkönyv hitelesítőnek Varga Tibort választja 
                                           meg.  
 
                                           Határidő: Azonnal  
  
                                          Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
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1.)A község településrendezési tervének módosítása     
 
Hollósi Gábor:megfogalmazott célunk a község településrendezési terv módosításának 
végrehajtása a természeti- táji környezetének és az épített környezet értékeinek megőrzése 
mellett az érvényes településrendezési terv módosításának végrehajtásával. A módosítás 
tárgya a település egyes elsődleges bel-és külterületen fekvő ingatlanjainak rendezési terv 
módosításának elkészítése, az állami alapadatok felhasználásával.  

 
A rendezési terv módosítása az alábbiakat érinti: 
 
1.)Lövő község vasútvonal-84. sz. főút-0177/2 hrsz út által közrefogott 662/2; 0179/23-49 
hrsz tömbterületet Gksz jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területből Gip jelű ipari 
gazdasági területbe kívánjuk átsorolni. Az építési övezeti előírásokat úgy kívánjuk 
módosítani, hogy a beépítési %-ot 50 %-ban, az építménymagasságot 7,5 m-ben kívánjuk  
megadni. A változtatás célja a terület gazdasági célú használatának elősegítése. 

 
2.) Lövő Kert utca keleti oldalán fekvő 1212-1246 hrsz ingatlanokon kijelölt kertvárosias 
lakóterület építési övezeti előírását úgy kívánjuk módosítani, hogy a minimális 
telekszélességet 14 m-re csökkentjük, az oldalkert méretét 6 m-ről 4 m-re mérsékeljük.  
A változtatást a kialakult telekstruktúra figyelembevétele indokolja. 

 
3.)Lövő Kert utca déli folytatásában fekvő 1207-1211/4 hrsz ingatlanokon kijelölt 
kertvárosias lakóterület feltárást, a közlekedési terület kijelölését és ezzel összefüggésben a 
kertvárosias lakóterület előírásait úgy kívánjuk módosítani, hogy a Kert utca folytatásában az 
1208-1209 hrsz ingatlanon zsákutcát alakítunk ki. Az építési övezeti előírások módosításával 
pedig a kialakult telekstruktúrát figyelembe véve kívánjuk az építési előírásokat módosítani. 

 
4.)A falusias lakóterületek építési övezeti előírások lakásszámra vonatkozó helyi szabályozást 
úgy kívánjuk módosítani, hogy a jövőben telkenként legfeljebb 3 lakás legyen elhelyezhető. A 
változtatást a meglévő épületek hasznosítási igénye támasztja alá. 

 
5.)Kezdeményezzük a 0185/12-23 hrsz ingatlanokra kijelölt lakóterületi fejlesztés 
módosítását. A változtatás célja a szabadon álló beépítési mód biztosításával a kialakuló 
lakótelek struktúrájának optimalizálása, a telekszélesség növelésével és a telekmélység 
kismértékű csökkentésével. A módosítás során a nyugati oldalon egy új 7 m széles 
mezőgazdasági kiszolgáló út részére területet kívánuk biztosítani az egyes bel- és külterületi 
telkek gazdasági célú megközelítése érdekében. A módosítást az önkormányzat lakóterületi 
bővítési terveinek végrehajtása indokolja. 
 
 6.)Kezdeményezzük a 484 hrsz út- 456 hrsz út- 428 hrsz Hunyadi utca- Fő utca által 
közrefogott tömbterület tömbbelsőt feltáró 16 m-es szabályozási területének és 
nyomvonalának módosítását. A változtatás célja a 456 hrsz út bővítésével kijelölendő új 
tömbfeltáró út nyomvonal figyelembevétele a meglévő sportpálya megtartása és tervezett 
tornaterem kialakítása érdekében. 

 
A településrendezési eszközök 1-6.) pontok szerinti tervezési területének módosítására 
irányuló eljárásában partnerként az egyeztetési eljárásba a szomszédos települések 
Önkormányzatait, a közműszolgáltató vállalatok, és a helyi lakosság kerül bevonásra. 
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A szomszédos települések és közműszolgáltatók a véleményezési szakaszban az érdekelt 
államigazgatási szervekkel egyetemben kerülnek megkeresésre. 
 
A jóváhagyott településrendezési eszközöket az önkormányzat hirdetőtábláján kell 
kifüggeszteni. A rendezési terv módosítását az egyszerűsített eljárás szabályai szerint 
kívánjuk végrehajtani. A tervezett jóváhagyás időpontja 2016. június 30. 
 
A településrendezési terv módosítását  az Akcióterv  Kft-nél kívánjuk megrendeli,ennek  
díja 550 000 Ft + ÁFA,összesen: 698 500 Ft. 

 
 
Kérdés: 
 
Spóner Tibor: a Kert utcában hogyan alakulnak majd a beépítési szabályok ? 
 
Lukácsné reagál a feltett kérdésre: 
 
Erre vonatkozó előírások a Helyi építési szabályzatban kerülnek, majd meghatározásra. 
 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hatályos településrendezési eszközök 
módosítását kezdeményezi. 

  
A rendezés célja és hatása:  

 
1.)Lövő község vasútvonal-84. sz. főút-0177/2 hrsz út által közrefogott 662/2; 0179/23-49 
hrsz tömbterületet Gksz jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területből Gip jelű ipari 
gazdasági területbe kívánjuk átsorolni. Az építési övezeti előírásokat úgy kívánja módosítani, 
hogy a beépítési %-ot 50 %-ban, az építménymagasságot 7,5 m-ben kívánja megadni. A 
változtatás célja a terület gazdasági célú használatának elősegítése. 

 
2.)Lövő Kert utca keleti oldalán fekvő 1212-1246 hrsz ingatlanokon kijelölt kertvárosias 
lakóterület építési övezeti előírását úgy kívánja módosítani, hogy a minimális telekszélességet 
14 m-re csökkenti, az oldalkert méretét 6 m-ről 4 m-re mérsékeli. A változtatást a kialakult 
telekstruktúra figyelembevétele indokolja. 

 
3.)Lövő Kert utca déli folytatásában fekvő 1207-1211/4 hrsz ingatlanokon kijelölt 
kertvárosias lakóterület feltárást, a közlekedési terület kijelölését és ezzel összefüggésben a 
kertvárosias lakóterület előírásait úgy kívánja módosítani, hogy a Kert utca folytatásában az 
1208-1209 hrsz ingatlanon zsákutcát alakít ki. Az építési övezeti előírások módosításával 
pedig a kialakult telekstruktúrát figyelembe véve kívánja az építési előírásokat módosítani. 

 
4.)A falusias lakóterületek építési övezeti előírások lakásszámra vonatkozó helyi szabályozást 
úgy kívánja módosítani, hogy a jövőben telkenként legfeljebb 3 lakás legyen elhelyezhető. A 
változtatást a meglévő épületek hasznosítási igénye támasztja alá. 

 
5.)Lövő község Önkormányzata kezdeményezi a 0185/12-23 hrsz ingatlanokra kijelölt 
lakóterületi fejlesztés módosítását.  
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Határozati javaslat folytatása: 
 
A változtatás célja a szabadon álló beépítési mód biztosításával a kialakuló lakótelek 
struktúrájának optimalizálása, a telekszélesség növelésével és a telekmélység kismértékű 
csökkentésével. A módosítás során a nyugati oldalon egy új 7 m széles mezőgazdasági 
kiszolgáló út részére területet kívánnak biztosítani az egyes bel- és külterületi telkek 
gazdasági célú megközelítése érdekében. A módosítást az önkormányzat lakóterületi bővítési 
terveinek végrehajtása indokolja. 
 
6.)Lövő község Önkormányzata kezdeményezi a 484 hrsz út- 456 hrsz út- 428 hrsz Hunyadi 
utca- Fő utca által közrefogott tömbterület tömbbelsőt feltáró 16 m-es szabályozási 
területének és nyomvonalának módosítását. A változtatás célja a 456 hrsz út bővítésével 
kijelölendő új tömbfeltáró út nyomvonal figyelembevétele a meglévő sportpálya megtartása 
és tervezett tornaterem kialakítása érdekében. 

 
A településrendezési eszközök 1-6.) pontok szerinti tervezési területének módosítására 
irányuló eljárásában partnerként az egyeztetési eljárásba a szomszédos települések 
Önkormányzatait, a közműszolgáltató vállalatok, és a helyi lakosság kerül bevonásra. 
A szomszédos települések és közműszolgáltatók a véleményezési szakaszban az érdekelt 
államigazgatási szervekkel egyetemben kerülnek megkeresésre. 
 
A lakossági észrevételek benyújtására véleményezési eljárás időszaka alatt, 15 napos 
közszemlével biztosítja a lakossági észrevételek lehetőségét, mint a partnerségi egyeztetés 
résztvevőjének. A tájékoztatás módja az önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztés. A 
javaslatokat, észrevételeket a jegyzőnél kell benyújtani, aki az iktatást követően 
haladéktalanul, legkésőbb 5 napon belül továbbítja a rendezési terv készítőjének. 

 
Az el nem fogadott javaslatokat, véleményeket írásban kell megindokolni, amelyet a község 
jegyzője terjeszt a képviselő-testület elé. A képviselő-testület köteles megtárgyalni az 
előterjesztést, és arról döntést hozni. 
 
A jóváhagyott településrendezési eszközöket az önkormányzat hirdetőtábláján kell 
kifüggeszteni. 
 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény és 
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően, a fent leírtak figyelembevételével 
a településrendezési terv módosítását a képviselő-testület az Akcióterv  Kft-nél megrendeli. 

 
A település eltekint a 2/2005.(I.11.) Korm. rendeletben rögzített felhatalmazása alapján a 
környezetvédelmi hatásvizsgálat elkészítésétől. 

 
A rendezési terv módosítását az egyszerűsített eljárás szabályai szerint kívánja lebonyolítani.  
 
Határidő: 2016.június 30.  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
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22/2016. (IV.5.) határozat :Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hatályos 
településrendezési eszközök módosítását kezdeményezi. 

  
A rendezés célja és hatása:  
 
1.)Lövő község vasútvonal-84. sz. főút-0177/2 hrsz út által közrefogott 662/2; 0179/23-49 
hrsz tömbterületet Gksz jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területből Gip jelű ipari 
gazdasági területbe kívánjuk átsorolni. Az építési övezeti előírásokat úgy kívánja módosítani, 
hogy a beépítési %-ot 50 %-ban, az építménymagasságot 7,5 m-ben kívánja megadni. A 
változtatás célja a terület gazdasági célú használatának elősegítése. 

 
2.)Lövő Kert utca keleti oldalán fekvő 1212-1246 hrsz ingatlanokon kijelölt kertvárosias 
lakóterület építési övezeti előírását úgy kívánja módosítani, hogy a minimális telekszélességet 
14 m-re csökkenti, az oldalkert méretét 6 m-ről 4 m-re mérsékeli.  A változtatást a kialakult 
telekstruktúra figyelembevétele indokolja. 

 
3.)Lövő Kert utca déli folytatásában fekvő 1207-1211/4 hrsz ingatlanokon kijelölt 
kertvárosias lakóterület feltárást, a közlekedési terület kijelölését és ezzel összefüggésben a 
kertvárosias lakóterület előírásait úgy kívánja módosítani, hogy a Kert utca folytatásában az 
1208-1209 hrsz ingatlanon zsákutcát alakít ki. Az építési övezeti előírások módosításával 
pedig a kialakult telekstruktúrát figyelembe véve kívánja az építési előírásokat módosítani. 

 
4.)A falusias lakóterületek építési övezeti előírások lakásszámra vonatkozó helyi szabályozást 
úgy kívánja módosítani, hogy a jövőben telkenként legfeljebb 3 lakás legyen elhelyezhető. A 
változtatást a meglévő épületek hasznosítási igénye támasztja alá. 

 
5.)Lövő község Önkormányzata kezdeményezi a 0185/12-23 hrsz ingatlanokra kijelölt 
lakóterületi fejlesztés módosítását. A változtatás célja a szabadonálló beépítési mód 
biztosításával a kialakuló lakótelek struktúrájának optimalizálása, a telekszélesség 
növelésével és a telekmélység kismértékű csökkentésével. A módosítás során a nyugati 
oldalon egy új 7 m széles mezőgazdasági kiszolgáló út részére területet kívánnak biztosítani 
az egyes bel- és külterületi telkek gazdasági célú megközelítése érdekében. A módosítást az 
önkormányzat lakóterületi bővítési terveinek végrehajtása indokolja. 
 
6.)Lövő község Önkormányzata kezdeményezi a 484 hrsz út- 456 hrsz út- 428 hrsz Hunyadi 
utca- Fő utca által közrefogott tömbterület tömbbelsőt feltáró 16 m-es szabályozási 
területének és nyomvonalának módosítását. A változtatás célja a 456 hrsz út bővítésével 
kijelölendő új tömbfeltáró út nyomvonal figyelembevétele a meglévő sportpálya megtartása 
és tervezett tornaterem kialakítása érdekében. 
 
A településrendezési eszközök 1-6.) pontok szerinti tervezési területének módosítására 
irányuló eljárásában partnerként az egyeztetési eljárásba a szomszédos települések 
Önkormányzatait, a közműszolgáltató vállalatok, és a helyi lakosság kerül bevonásra. 
 
A szomszédos települések és közműszolgáltatók a véleményezési szakaszban az érdekelt 
államigazgatási szervekkel egyetemben kerülnek megkeresésre. 
 
A lakossági észrevételek benyújtására véleményezési eljárás időszaka alatt, 15 napos 
közszemlével biztosítja a lakossági észrevételek lehetőségét, mint a partnerségi egyeztetés 
résztvevőjének. A tájékoztatás módja az önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztés.  
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A határozat folytatása: 
 
A javaslatokat, észrevételeket a jegyzőnél kell benyújtani, aki az iktatást követően 
haladéktalanul, legkésőbb 5 napon belül továbbítja a rendezési terv készítőjének. 

 
Az el nem fogadott javaslatokat, véleményeket írásban kell megindokolni, amelyet a község 
jegyzője terjeszt a képviselő-testület elé. A képviselő-testület köteles megtárgyalni az 
előterjesztést, és arról döntést hozni. 
 
A jóváhagyott településrendezési eszközöket az önkormányzat hirdetőtábláján kell 
kifüggeszteni. 
 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény és 
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően, a fent leírtak figyelembevételével 
a településrendezési terv módosítását a képviselő-testület az Akcióterv Kft-nél megrendeli. 

 
A település eltekint a 2/2005.(I.11.) Korm. rendeletben rögzített felhatalmazása alapján a 
környezetvédelmi hatásvizsgálat elkészítésétől. 

 
A rendezési terv módosítását az egyszerűsített eljárás szabályai szerint kívánja lebonyolítani.  
 
Határidő: 2016.június 30. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 

 
Hollósi Gábor: már régóta húzódó probléma a telkesítés. Mielőbb szeretnénk új telkeket  
kialakítani, ennek érdekében a Teodolit Mérnöki Iroda Kft. képviselőjét Joó Péter földmérő 
mérnököt javaslom megbízni az ezzel kapcsolatos feladatok előkészítésével,elvégzésével. 
 
Utcakialakítás lépései: 
 

1. A rendezési terv módosításában rögzítésre kerülnek az utcakialakítással érintett új 
területek határai. 
 

2. Következő lépésben már tudunk földvédelmi járulék kalkulációt készíteni. 
 

3. Kiszámítjuk pontosan mekkora a terület igénybevétel hrsz-onként. 
 

4. Adásvételek még külterületen (tulajdoni hányadokat kell vásárolni, az előző pontnak 
megfelelő mértékben, m2, Ak) 
 

5. Ha megtörténtek a területszerzések következhet a bevonandó területrészek megosztása 
(földmérési munkarészek készítése, majd záradékolása, telekalakítási engedélyezés 
lefolytatása., iny. bejegyzés). Ekkor alakul ki egy tömbben az önkormányzati 
tulajdonú szántó. 
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6. Földvédelmi eljárás lefolytatása a földhivatalban. Kérni kell a terület művelés alóli 
kivonását, indokolva, hogy miért van szükség a termőföld végleges más célú 
hasznosítására. Amihez csatolni kell a területre vonatkozóan a rendezési terv 
másolatát, képviselőtestületi határozatot a belterületbe vonásról, továbbá ún. 
humuszmentési tervet kell készíttetni. 
Ennek az eljárásnak a vége egy határozat, mely elrendeli a földvédelmi járulék 
fizetését ill. meghatározza ennek összegét. 
 

7. A kialakult tömb bt-be csatolása (földmérési munkarészek elkészítése a fekvéshatár 
változáshoz, záradékolás, átvezetés az ingatlan-nyilvántartásban) 
 

8. A telkek kialakítása, megosztás, kitűzés. Ebben a lépésben alakulnak ki a telkek, ill. az 
úthálózat. A földmérési munkarészek elkészítésekor kell kijelölni a helyszínen a 
kialakuló ingatlanokat. Itt is le kell folytatni egy telekalakítási engedélyezési eljárást a 
földhivatalban. Szakhatóságként a közlekedési hatóság és a jegyző ad remélhetőleg 
szakhatósági hozzájárulást. A jogerős telekalakítási engedély birtokában kell 
gondoskodni az átvezetésről az ingatlan-nyilvántartásban.  
 

9. Ha mindez megtörtént megkezdődhet a telkek értékesítése. 
 

Ismerteti ezek várható költségeit a jelenlévőknek. 

Hozzászólás: 

Varga Tibor: nem mindegy milyen áron tudjuk majd megvásárolni a területeket. 

Hollósi Gábor reagál a felvetésre: 

Nyilván arra kell törekednünk, hogy egy reális, és mindenki által elfogadható áron vásároljuk 
meg ezeket,és minél kevesebb ráfizetése legyen önkormányzatunknak. 
 

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 

Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a telkesítési (utcakialakítási) feladatok 
előkészítésével, elvégzésével a Teodolit Mérnöki Iroda Kft. (9400.Sopron, Kis János u.3.) 
képviselőjét Joó Pétert bízza meg. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert erre vonatkozó szerződés aláírásával. 
 
Határidő: 2016.szeptember 30. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
  
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
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23/2016.(IV.5.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a telkesítési  
                                          (utcakialakítási) feladatok előkészítésével, elvégzésével a Teodolit 
                                          Mérnöki Iroda Kft. (9400.Sopron, Kis János u.3.) 
                                          képviselőjét Joó Pétert bízza meg. 
 
                                          A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert erre vonatkozó    
                                          szerződés aláírásával. 
 
                                          Határidő: 2016.szeptember 30. 
 
                                          Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
 

2.)Az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása, elfogadása  
 

Lukácsné: a tavalyi ében a közbeszerzésekről új törvény lépett hatályban. Ennek figyelembe 
vételével az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát felülvizsgáltuk,annak módosítását 
elvégeztük. Ismerteti a jelenlévőknek a szabályzatot érintő módosításokat, és az új 
rendelkezéseket. 
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 

Lövő Község Önkormányzatának Képviselőt-testülete az önkormányzat Közbeszerzési 
Szabályzatát az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal  

Felelős: Hollósi Gábor polgármester  

 

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 

A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 

24/2016.(IV.5.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselőt-testülete az 
                                         önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát az előterjesztésben 
                                         foglalt tartalommal elfogadja. 
 
                                         Határidő: Azonnal  

                                         Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
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3.)Egyéb feladatok 

Hollósi Gábor: a köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok, intézményvezetők 
vezetői pótlékát a köznevelési törvény,és a 326/2013.(VIII.30.)Kormányrendelet határozza 
meg. A hatályos jogszabályok alapján az intézményvezetői pótlék alsó határa 40 %,felső 
határa 80 % lehet. Javaslom Regényiné Demeter Mónika óvodavezető intézményezetői 
pótlékát 2016.január 01-től a két érték között 60 %-ban állapítsa meg a testület. A 
pótlékemelés fedezetét az idei évi költségvetésükben már beterveztük. 
 
A napirendhez, kérdés hozzászólás nem hangzott el. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Regényiné Demeter Mónika  
óvodavezető intézményvezetői pótlékát 2016.január 1-től 60 %-ban állapítja meg. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2016.április 15. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 6 igen,1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 
25/2016.(IV.5.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Regényiné  
                                          Demeter Mónika óvodavezető intézményvezetői pótlékát 
                                          2016.január 1-től 60 %-ban állapítja meg. 
 
                                         A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat  
                                         közlésével. 
 
                                         Határidő: 2016.április 15. 
 
                                         Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
  

 

Hollósi Gábor: tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy lövői honlap üzemeltetési feladatainak  
ellátásával 2016.máricus 01-től ismételten Balogh Anett Lövő, Szent István u.22/A. szám 
alatti lakost kívánja megbízni. Nevezett személy nem kíván kulturális foglalkoztatottként 
dolgozni a Szolgáltató és Kulturális Központban,így a megbízásának akadálya elhárult.  
 
Javaslom a megbízási díját továbbra is havi 10 000 Ft-ban állapítsa meg a testület. 
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi.  
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balogh Anett Lövő, Szent István 
u.22/A. szám alatti lakost bízza meg 2016. március 01-től a lövői honlap üzemeltetési,  
működtetési feladatainak ellátásával.                            
 
A képviselő-testület megbízási díját havi 10 000 Ft-ban állapítja meg.   
                
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével, a megbízási szerződés 
megkötésével. 
 
Határidő: 2016.április 20. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
                                                          
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
26/2016.(IV.5.)határozat :Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                          Balogh Anett Lövő, Szent István u.22/A. szám alatti lakost  
                                          bízza meg 2016. március 01-től a lövői honlap üzemeltetési,  
                                          működtetési feladatainak ellátásával.                             
 
                                          A képviselő-testület megbízási díját havi 10 000 Ft-ban állapítja  
                                          meg.   
                   
                                          A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat  
                                          közlésével, a megbízási szerződés megkötésével. 
 
                                          Határidő: 2016.április 20. 
 
                                          Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
                                                          
 

Madarász Miklós: a Lövői Sportegyesület elnökétől értesültem arról, hogy Sakk- 
szakosztályunk az idei évre csak 1,3 M Ft támogatást kap, és az NB II-es csapatra kevesebb 
támogatást felhasználhatunk fel. Ezen támogatásból nem tudjuk működtetni a csapatot,ez egy 
lavinát fog elindítani, mivel a csapat tagjainak egy része elmegy a szakosztályunkból. 
Még gondolkozom azon, a mostani feltételekkel a csapat további irányítását meddig vállalom. 
 
Hozzászólások: 
 
Balics Kamill: az NB II-es csapatban zömében nem helyiek, hanem idegenek játszanak,őket a 
képviselő-testület  nem kívánja támogatni. Javasolja a csapat működtetéséhez más forrásokat 
is vonjanak be. 
 
Spóner Tibor: javasolja, hogy amennyiben mégis úgy döntenek, hogy továbbra is működtetik 
az NB II-es csapatot,szponzorokat keressek,akik ehhez támogatást biztosítanak. 
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Regényiné Demeter Mónika: elmondja,hogy az önkormányzat elsősorban a lövői lakosokat 
támogatja,emiatt az NB II-es csapat további támogatásához a kértnél lényegesen kisebb 
összeget állapított meg. 
 
Madarász Miklós reagál a felvetésekre: 
 
NB II-es csapatunk a bajnokságban jelenleg a 4. helyen szerepel, ez egy kis falunak nagy  
eredmény, elismerés,hiszen a résztvevők többsége a városokból kerül ki. Kéri a polgármester 
úrat, hogy a következő mérkőzésen melyet helyben játszanak, tájékoztassa a szakosztály 
tagjait  arról,hogy a működésükhöz kevesebb támogatást biztosít az önkormányzat. 
     
 
Hollósi Gábor: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Soproni Rendőrkapitányság vezetője 
tájékoztatta arról,hogy a lövői KMB iroda megszűnik ,és az épület értékesítését tervezik. 
Kérte, hogy önkormányzatunk nem tudna egy helyiséget biztosítani az itt szolgálatot teljesítők 
rendőrök részére. Javaslatként felvetődött az egészségház feletti rész kialakítása is.   
 
Bejelentések: 

Balics Kamill: többen jelezték felém, hogy a kábel tv hálózaton áramszünet és kisebb szél 
esetén néhány csatorna nem működik,a kép megáll,vagy teljesen hiányzik. 
 
Megkérdezni a lövői vízmű telep mögötti terület kinek a tulajdonában van? 
 
Megkérdezi a rendőrségi épületet ha eladó lesz,az önkormányzat nem gondolja-e 
megvásárolni ? 
 
Varga Tibor: Fő u.189.szám épületet megvásároltuk,mi lesz a felújításával ? 

 

Hollósi Gábor reagál a felvetésekre: 

A kábel tv hálózat üzemeltetőjével egyeztetek az ügyben,hogyan kezelik a lakossági 
bejelentéseket,és milyen eljárást alkalmaznak. 
 
A tervezett faluházi épületet tervezők megnézték, felmérték, felújítására pályázatot kívánunk 
majd benyújtani. Az egészségház épületét is meg kellene nézetnünk, mit tudnánk kialakítani 
ott. A rendőrségi épület megvásárlását jó ötletnek tartom, átgondolásra javaslom. 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Kardos éren érintett hidaknál a lakosság 
kezdeményezte a pontos területviszonyok tisztázása érdekében a földterület kimérését. 
Javasolja, hogy ennek költségét az önkormányzat vállalja majd át.  
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