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Községi Önkormányzat  
 
Lövő     
 
7-1/2016. 

 
 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: 2016. június 21-én az önkormányzat hivatali helyiségében a képviselő-testület nyílt 
üléséről. 
 
Jelen vannak: Hollósi Gábor polgármester 
                       Varga Tibor alpolgármester    
                       Regényiné Demeter Mónika  
                       Tischlerné Németh Noémi  
                       Balics Kamill  
                       Takács Gábor József  
                       Spóner Tibor képviselők  
                       Lukács Antalné jegyző    
      
Meghívottak: Vadászné Németh Piroska területi védőnő 
                       Lágler Éva ügyvezető 
 
Hollósi Gábor: köszönti az ülésen megjelenteket és a meghívottakat, megállapítja, hogy a 
képviselő-testület tagjai teljes létszámban megjelentek, így az ülés határozatképes, azt 
megnyitja. 
 
 
Hollósi Gábor a napirendre az alábbi határozati javaslatot teszi: 
  
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat fogadja el 
a mai ülésén: 
 

1.) Tájékoztató az anya-és gyermekvédelmi feladatok 2015.évi ellátásáról   
 

2.) Tájékoztató a Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft.2015.évi munkájáról 
 

3.) Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2015/2016. nevelési évének értékelése   
 
4.) Egyéb feladatok  

 
Határidő: Azonnal  

 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 

 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
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A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
49/2016.(VI.21.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi 
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén: 
 

1.) Tájékoztató az anya-és gyermekvédelmi feladatok 2015.évi ellátásáról 
 

2.) Tájékoztató a Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft.2015.évi munkájáról 
 

3.) Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2015/2016. nevelési évének értékelése   
      

4.) 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 Spóner Tibor hitelesítse. 
 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Spóner 
Tibort választja meg.  
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
50/2016. (VI.21.) határozat:  Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                               jegyzőkönyv hitelesítőnek Spóner Tibort  
                                               választja  meg.  
 
                                              Határidő: Azonnal  
  
                                              Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
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1.)Tájékoztató az anya-és gyermekvédelmi feladatok 2015.évi ellátásáról   
           
                                               ( írásos előterjesztés csatolva ) 
 
 
 
Vadászné Németh Piroska szóbeli kiegészítése:  
 
Az előző évhez viszonyítva nagy változások a munkám során nem történtek, egyedül a 
Védőnői Méhnyak szűrő Programban került át az önkormányzathoz. 
Erre vonatkozóan a szerződést megkötötte az önkormányzat, a szükséges engedélyekután, 
2016.július 1-től már végezhetem a méhnyak szűréseket. 
 
Jelenleg 10 terhesünk van, felajánljuk mindenkinek a védőnői gondozást,de ezt nem kötelező 
igénybe venni,az előző évben nem volt olyan terhesünk aki ezt nem kérte. 
 
  
Kérdés:  
 
Varga Tibor: a községben sok rendezvény van, ezekhez nem lehetne-e újraélesztő készüléket 
beszerezni? 
 
 
Vadászné Németh Piroska reagál a felvetésre: 
 
Újraélesztő készülék beszerzésére tavaly volt pályázatot, ezt be is nyújtottuk, de támogatást 
nem nyertük. Egy ilyen gép működtetéséhez úgy tudom szakember szükséges.   
 
Utána fogok nézni, hol lehet ilyen gépet beszerezni, és milyen feltételekkel működtető. 
 
Hollósi Gábor: megköszöni a védőnő egész éves munkáját, és kéri, hogy a továbbiakban is 
hasonló intenzitással végezze ezt. 
 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anya –és gyermekvédelmi feladatok 
2015. évi ellátásáról szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.  
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester          
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
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A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
51/2016.(VI. 21.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az  
                                             anya –és gyermekvédelmi feladatok 2015.évi ellátásáról 
                                             szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglaltak szerint 
                                             elfogadja.  
 
                                             Határidő: Azonnal  
 
                                             Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
                                              
 
 
2.) Tájékoztató a Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft.2015.évi munkájáról 
 
 
                                                ( írásos előterjesztések csatolva ) 
  
Lágler Éva: a Kft. éves beszámolója és annak kiegészítő mellékleteinek, közhasznúsági  
jelentésének feltöltése megtörtént, ellenőrzést követően azt elfogadták. 
 
Nagyon sok állandó programunk van,a központ kihasználtsága jó,és rendezvényeinken egyre 
többen látogatják. 
 
Az idei évben is az idősek részéről igény jelentkezett a számítógépes képzésre,erre pályázatot  
nyújtottuk be,de amennyiben nem sikerül támogatást szereznünk rá,igyekszünk akkor is  
megszervezni. 
 
A nyelvoktatásra is sok igény jelentkezett,ennek szervezése még most folyik,igyekszünk 
minél olcsóbb oktatót találni,így a jelentkezőknek kevesebb költségtérítést kell fizetni. 
 
Néhány mondatban a falunapi programokról ad tájékoztatást. 
 
Kérdés: 
 
Varga Tibor: hogyan működik a kábel tv projekt ? 
 
Lágler Éva reagál a felvetésre: 
 
Eddig a kábel tv-vel kapcsolatos problémákkal hozzánk jöttek a lakosok,de természetesen 
az új szolgáltató elérhetőségéről,a befizetési lehetőségekről a felvilágosítást megadtuk,lassan  
normalizálódik már a helyzet.    
 
Hollósi Gábor: megköszöni a Szolgáltató és Kulturális Központ ügyvezetőjének és 
dolgozóinak egész éves munkáját,és további sok sikert kíván a feladatuk maradéktalan 
ellátásához. 
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szolgáltató és Kulturális Központ 
Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti évéről szóló egyszerűsített beszámolót, annak kiegészítő 
mellékleteit, és a közhasznúsági jelentést az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével.      
  
Határidő: 2016.július 5.  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi  
határozatot hozta: 
              
52/2016.(VI.21.)határozat:  Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
                                             Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti 
                                             évéről szóló egyszerűsített beszámolót, annak kiegészítő 
                                             mellékleteit, és a közhasznúsági jelentést az előterjesztésben 
                                             foglaltak szerint elfogadja. 
 
                                             A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat 
                                             közlésével.      
  
                                             Határidő: 2016.július 5. 
 
                                             Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
 
 
3.) Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2015/2016. nevelési évének értékelése   
 
                                                   ( írásos előterjesztés csatolva )  
 
 
 
Regényiné Demeter Mónika: ismerteti a Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde  
2015/2016.nevelési évének értékeléséről készült beszámolót.  
 
Tájékozatja a jelenlévőket arról, hogy az óvodai hiányzásokkal kapcsolatosan az idei 
tanévben több problémával szembesültek, ennek kiküszöbölése érdekében a következő 
tanévben keményebb , és határozottabb fellépést tervez. 
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Kérdés:  
 
Varga Tibor: mik a tapasztalatai az új dolgozókkal kapcsolatosan? 
 
Regényiné Demeter Mónika reagál a felvetésre: 
 
Az új dolgozókkal teljes mértékben elégedett vagyok, a hozzájuk fűzött reményeket 
beváltottak, lesz aki határozatlan idejű státuszt fog majd kapni.  
 
 
Hollósi Gábor  az alábbi  határozati javaslatot teszi:  
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde  
2015/2016.nevelési évének értékeléséről szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak 
szerint elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal  
      
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
                                                                 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
53/2016.(VI.21.)határozat:  Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői  
                                             Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2015/2016. nevelési évének  
                                             értékeléséről szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak  
                                             szerint elfogadja. 
 

         Határidő: Azonnal  
       
                    Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
4.)Egyéb feladatok  
 
Hollósi Gábor: településünkön kijelölés alapján a Rekultív Magyarország Környezetvédelmi 
és Szolgáltató Kft. látja el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet. A kijelölés 
2016.szeptember 30-al megszűnik. A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Soproni Kirendeltségének képviselőjével folytatott egyeztetés alapján sajnos még 
bizonytalan, hogy a későbbiekben ki látja el ezen tevékenységet. 
 
Bük Város Polgármesterétől kapott információk alapján a büki önkormányzat a csatlakozni 
kívánt 8 települést nem tudja fogadni,mivel központilag történik majd a szemétszállítási díjak 
beszedése,és még bizonytalan a szolgáltatók felé mekkora összeget fognak visszaosztani.  
 
A hulladékszállítás megoldása az önkormányzat kötelező feladata, nem fordulhat elő az, 
hogy a településen marad a felgyülemlett kommunális hulladék.   
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Javaslom ismételten nyújtsuk be csatlakozási kérelmét, és kérjük a tagfelvételünket a Sopron 
Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz, mert csak ebben az esetben 
vállalhatja a STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft. a hulladék elszállítását. A kimaradó 8 önkormányzatnak is javasoltam, hogy nyújtsanak  
be csatlakozási kérelmet a társuláshoz. 
 
Sajnálatos módon más szolgáltató a környékünkön nincs, messzebbről pedig csak nagyon  
magas áron tudnák megoldani az elszállítást. Az új szolgáltatótól továbbra is kérni fogom a 
PET palackok rendszeres elszállítását.      
 
A jelenlévők javasolják a társuláshoz történő csatlakozást. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslat teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozni kíván a 
Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz, és kéri a tagfelvételét. 
 
A képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert, a határozat közlésével.  
 
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: 
 
54/2016.(VI.21.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy  
                                            dönt, hogy csatlakozni kíván a Sopron Térségi  
                                            Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz, és kéri a    
                                            tagfelvételét. 
 
                                           A képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert, a határozat 
                                           közlésével.  
 
                                           Határidő: 2016.június 30. 
 
                                           Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
             
 
 
Hollósi Gábor: a képviselő-testület 22/2016.(IV.5.) számú határozatával a település rendezési 
tervének módosítását fogadta el. A véleményezési eljárás 2016. május -június időszakban 
lefolytatásra került. A véleményezésre benyújtott 2016. május 4-én kelt tervdokumentációhoz 
az alábbi vélemények érkeztek: 
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Győr-Sopron-Moson Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hatósági, Oktatási Törvényességi 
Felügyeleti Főosztály: A módosításra kerülő szabályozási tervlapok vonatkozásában a 
jelkulcs rajzi elemek pontosítását kérte. 
 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala két kifogást tett: Az egyik a Gip jelű ipari gazdasági terület övezeti 
előírásaira, a másik a telkenként 3 lakás kialakítására érkezett.  
 
A módosítással érintett 1.) terület vonatkozásában a területre tervezett és a munkahely 
teremtés révén az önkormányzat által támogatott fejlesztés megvalósítása, telephely 
kialakítása a cél. A technológiai létesítmények elhelyezése indokolja az építménymagasság és 
beépítési intenzitás növelését. A környező, egyre jobban igénybevételre kerülő gazdasági 
területek és főút, vasútvonal mentén tervezet beruházás álláspontunk szerint nem okozza a táj 
arculat torzulását, mivel körben beépítésre szánt területeket találunk. 
A tervezés alá vont terület az OTrT és a megyei területrendezési terv alapján sem része a 
térségi, vagy országos tájképvédelmi övezet területének. 
 
A 4. sz. módosításhoz jelzett észrevétel a 3 lakás tekintetében nem az egész településen, 
hanem csak a falusias lakóterületen jelenik meg. A változás a település új beépítésű területeit 
jelentő kertvárosias lakóterületre nem terjed ki, viszont elősegíti a kialakult falusias 
lakóterületek hasznosítását. 
 
A véleményező eljárás során egyetértő véleményt adott 25 megkeresett hatóság. 
 
Javaslom, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal 
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal az 1. és a 4. számú módosításhoz érkezett észrevételét 
az  elhangozottakat figyelembe véve ne fogja el a képviselő-testület.  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.  
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala 1. számú 
módosítási területhez adott véleményét a beépítési intenzitás és építménymagasság növelése, 
minimális zöldfelület mértékének csökkentése tekintetében nem fogadja el, mivel az OTÉK 
25.§-ban foglaltakkal egyezően került meghatározásra, továbbá a tervezés alá vont terület sem 
országos, sem térségi jelentőségű tájképi védelem térségi övezet részét sem képezi. 
 
A 4. sz. módosításhoz érkezett észrevételt a képviselő-testület nem fogadja el, mivel a 3 lakás 
létesítése csak a kialakult falusias lakóterületeket érinti, és a falusias lakóterületek használatát 
segíti elő. Az új beépítésű kertvárosias lakóterületeken a korábbi szabályozás (2 db lakás) 
megmarad. 

 
A Győr-Sopron-Moson Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hatósági, Oktatási Törvényességi 
Felügyeleti Főosztály észrevételét elfogadja és a szabályozási tervlapokat, azok jelkulcsait a 
szükséges kiegészítések mellett véglegesíti, pontosítja. 
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A határozati javaslat folytatása: 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a záró szakmai véleményezési eljárás 
lefolytatására és egyidejűleg a közszemlére tétel biztosítására. 

 
Határidő: 2016.július 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
55/2016.(VI.21.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala 1. számú módosítási területhez adott véleményét a beépítési 
intenzitás és építménymagasság növelése, minimális zöldfelület mértékének csökkentése 
tekintetében nem fogadja el, mivel az OTÉK 25.§-ban foglaltakkal egyezően került 
meghatározásra, továbbá a tervezés alá vont terület sem országos, sem térségi jelentőségű 
tájképi védelem térségi övezet részét sem képezi. 
 
A 4. sz. módosításhoz érkezett észrevételt a képviselő-testület nem fogadja el, mivel a 3 lakás 
létesítése csak a kialakult falusias lakóterületeket érinti, és a falusias lakóterületek használatát 
segíti elő. Az új beépítésű kertvárosias lakóterületeken a korábbi szabályozás (2 db lakás) 
megmarad. 

 
A Győr-Sopron-Moson Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hatósági, Oktatási Törvényességi 
Felügyeleti Főosztály észrevételét elfogadja és a szabályozási tervlapokat, azok jelkulcsait a 
szükséges kiegészítések mellett véglegesíti, pontosítja. 

 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a záró szakmai véleményezési eljárás 
lefolytatására és egyidejűleg a közszemlére tétel biztosítására. 

 

Határidő: 2016.július 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
Hollósi Gábor: tájékoztatja a megjelenteket arról, hogy a Sport utca árok lefedési munkáit és 
a Kovácsköz parkoló építését a kivitelezéssel megbízott vállalkozó hamarosan megkezdi. 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Szép Gáspárné utcában  járda építésére,felújítására a 
pályázat benyújtása megtörtént. 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a község Polgárőr Községi címet kapott,ezzel 
a Lövői Polgárőr Egyesület 100 000 Ft-os támogatást is nyert. 
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A családi napközi kialakításával kapcsolatosan elmondja, hogy a tervek elkészültek,építési  
engedély az átalakításhoz nem kell,a kivitelezési munkák elvégzésével Stánitz József  
vállalkozót bízta meg. 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Soproni Vízmű Zrt.2016.július 4-re a részvényesek 
kérésére rendkívüli közgyűlést hívott össze,melyen ismételten tárgyalják a lövői telep  
bezárását,várhatóan  a kiadott tájékozatót figyelembe véve most sem fogadja el ezt mindenki. 
 
Tájékoztatja a megjelenteket arról, hogy a lövői rendőrségi épület megvásárlása érdekében 
levelet írt a Megyei Rendőrkapitánynak, az erre érkezett válaszlevelet ismerteti.   
 
Tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy a lakosságtól 1 fejlesztési javaslat érkezett,melyben 
a temetőben a keresztút térburkolattal történő ellátását kérték,hogy a bottal járók könnyebben  
meg tudják közelíteni az utat. 
 
Bejelentések, kérdések: 
 
Varga Tibor: mivel a temető az egyházközség tulajdona ezért az kivitelezési munkákhoz  
annak hozzájárulása szükséges,ennek beszerzését vállalja. 
 
Takács Gábor József: javasolja, hogy a kivitelezési munkák elvégzésével a Szilveszter Trans 
Kft. bízzák majd meg.  
 
Balics Kamill: mikorra készülnek el a kamerák, nem lehetne-e minden utcába,vagy legalább 
az intézmények elé felszereltetni ? 
 
Megkérdezi mi lesz az íjászok által használt helyiség felújításával, és az önkormányzat van-e 
fűnyírótraktora ? 
 
Bejelenti,hogy az önkormányzat által megvásárolt faluház mögötti terület rendezetlen,jó lenne 
ha ez mielőbb kitisztításra kerülne. 
 
Tischlerné Németh Noémi: mi lesz a faluházzal és az oda tervezett garázssal  ? 
 
 
Hollósi Gábor reagál a felvetésekre: 
 
A Szilveszter Trans Kft. képviselőjétől a térburkolat elkészítésére az árajánlatot megkérem. 
A kamerákkal kapcsolatosan a kivitelezővel egyeztetnem kell. 
A faluház tervezési munkáival Berki Nóra tervezőt bíztam meg. 
A hátsó terület rendbetételét minél előbb elvégeztetjük.  
Úgy tudom az íjászok vezetője a felújításról már egyeztetett, ehhez az anyagköltséget az 
önkormányzat vállalta, de erre még rá fogok kérdezni újra. Az fűnyíró traktor az óvoda 
nyilvántartásában szerepel. 
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