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Községi Önkormányzat
Lövő
4-1/2017.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2017.április 7-én 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

Meghívottak: Komjáthy-Hartyándi Ádám CMB CARGO UNI Győr gazdasági vezető
Fűzy András Széchenyi Kosárlabda Akadémia Sportegyesület elnök
Hollósi Gábor: köszönti az ülésre meghívottakat és a 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 családi bölcsőde térítési díjának megállapítása
2.) A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok megállapítása
3.) Pályázati lehetőségekről tájékoztatás
4.) Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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A jelenlévők a javasolt napirendi pontokkal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
22/2017.(IV.07.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.) A családi bölcsőde térítési díjának megállapítása
2.) A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges
választópolgárok megállapítása
3.) Pályázati lehetőségekről tájékoztatás
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 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:
23/2017.(IV.07.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
jegyzőkönyv hitelesítőnek Varga Tibort választja meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

4

1.) A családi bölcsőde térítési díjainak megállapítása
Lukácsné: a képviselő-testület az előző évben állapította meg a családi napközi térítési díjait.
A családi bölcsőde étkeztetését Szalay Szabolcs egyéni vállalkozóval látjuk el. Az
étkeztetésért részére havi 600 Ft/nap + ÁFA összeget fízetünk, ezért javaslom a korábban
megállapított étkezési díjat 50 Ft/nap összeggel csökkenteni.
Ismerteti a jelenlévőknek a családi bölcsődére kiszámított éves bevételeket és kiadásokat,
melyből megállapítható várhatóan ezévben kb.4.5 M Ft plussz költséget kell erre a
szolgáltatásra ráfizetni az önkormányzatnak.
Ismerteti a rendelet-tervezetet a jelenlévőknek.
Ismerteti az előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható következményeiről.
(Előzetes hatásvizsgálati lap csatolva )
Hozzászólások:
Hollósi Gábor: jelenleg nagyon kevés lövői szülő veszi igénybe a szolgáltatást, inkább
vidéki településekről vannak jelentkezők,ezért javaslom a gondozási díj felemelést.
A lövői gyermekek szüleit pedig majd a későbbiekben a megemelt térítési díj miatt
támogatni fogjuk. A környező önkormányzatokkal a kapcsolatot felveszem annak
érdekében,hogy a családi bölcsődét társulási formában nem lehetne-e működtetni,hiszen
így több támogatást kapnánk a központi költségvetéstől.
Spóner Tibor: a gondozási díj napi 600 Ft-ra történő felemelését javaslom.
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet a fenti módosítással elfogadta,és
egyhangulag megalkotta a 4/2017.(IV.18.) önkormányzati rendeletét a térítési díjak
megállapításáról szóló 1/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról.
( rendelet csatolva )
2.) A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok megállapítása
Lukácsné: 2014.január 18-án hatályba lépett a népszavazás kezdeményezéséről, az európai
polgári kezdeményezésről,valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013.évi CCXXXVIII.
törvény, (a továbbiakban: NSZ.tv.) mely az országos népszavazásról és népi
kezdeményezésről szóló 1998.évi III. törvény helyébe lépett. Az NSZ.tv. rögzíti, hogy a helyi
népszavazást kezdeményezhet az önkormányzati rendeletben meghatározott számú
választópolgár,ami nem lehet kevesebb a választópolgárok tíz százalékánál és nem lehet több
a választópolgárok huszonöt százalékánál. Az NSZ.tv.92.§-a felhatalmazást ad arra, hogy a
helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben határozza meg a helyi népszavazás
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát. A megyei kormányhivatal
felhívásban tájékoztatta ezen kötelezettségről a jegyzőket,ezért került megalkotásra a
rendelet-tervezet. Ismerteti a rendelet-tervezetet a jelenlévőknek.
Ismerteti az előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható következményeiről.
(Előzetes hatásvizsgálati lap csatolva )
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A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és
egyhangulag megalkotta az 5/2017.(IV.18.) önkormányzati rendeletét a helyi népszavazás
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról.
3.)Pályázati lehetőségekről tájékoztatás
Hollósi Gábor felkéri Tischlerné Németh Noémit, hogy ismertesse a volt napközi épület
felújítására vonatkozó pályázati lehetőséget.
Tischlerné Németh Noémi: Az EFOP-4.0.7-16 számú a közösségi művelődési intézmény-és
szervezetrendszer tanulást segítő infratrukturális fejlesztései című felhívás keretében
lehetőségünk nyílna a volt napközi épületének teljes felújítására közművelődési célokra.
Ismerteti a felújításra beérkezett árajánlatokat, és a projekt teljes költségét a jelenlévőknek.
Az összesített árajánlatok alapján a felújítás több mint 20 M Ft-ba kerülne,mely nem
tartalmazza az eszközöket, ennek költsége 1 382 E Ft. Az igényelhető támogatás 20 M Ft, így
ehhez mindenképpen kell saját forrást biztosítani a képviselő-testületnek.
Hozzászólás:
Hollósi Gábor: javaslom az eszközöket majd a következő évben vásároljuk meg.
Javaslom a pályázat benyújtását, és a felújításhoz a saját forrásként a 626 182 Ft biztosítását.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,hogy pályázatot nyújt be
„A közösségi művelődési intézmény-és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális
fejlesztései„ felhívásra „Ház egy életen át tartó tanulásért” megnevezéssel.
A felhívás száma: EFOP-4.1.7-16.
Az önkormányzati fejlesztési elem helye, megnevezése: Lövő,Fő utca 188., hrsz.
469.ingatlanon lévő volt napközi épületének felújítása, korszerűsítése hiánypótló
közművelődési célok megvalósítása érdekében.
A felújítás költsége : 20 626 182 Ft
Igényelt támogatás : 20 000 000 Ft
Saját forrás :
626 182 Ft
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával.
Határidő: 2017.április 14.
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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24/2017.(IV.07.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határoz,hogy pályázatot nyújt be „A közösségi művelődési intézmény-és szervezetrendszer
tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései„ felhívásra „Ház egy életen át tartó tanulásért”
megnevezéssel.A felhívás száma: EFOP-4.1.7-16.
Az önkormányzati fejlesztési elem helye,megnevezése: Lövő,Fő utca 188., hrsz.
469.ingatlanon lévő volt napközi épületének felújítása, korszerűsítése hiánypótló
közművelődési célok megvalósítása érdekében.
A felújítás költsége : 20 626 182 Ft
Igényelt támogatás : 20 000 000 Ft
Saját forrás :
626 182 Ft
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával.
Határidő: 2017.április 14.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukácsné: a Belügyminisztérium az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására pályázatot írt ki. Ezen belül a kötelező önkormányzati feladatot ellátó
intézmények fejlesztésére, felújítására, belterületi utak, járdák, hidak felújítására, továbbá
egészségügyi alapellátást szolgáló épületek, közös önkormányzati székely hivatal felújítására,
óvodai és iskolai sport fejlesztésére lehet pályázatot benyújtani. Az elnyerhető támogatás
legmagasabb összege 85 %, ehhez 15 %-os saját forrást kell biztosítani.
A támogatás mértéke függ az önkormányzat adóerő képességétől. Mivel Lövőn magas az
adóerőképesség, ezért a csak 50 %-os támogatásban részesülhet az önkormányzat. A
támogatás bruttó összege 15 M Ft lehet. A pályázatot legkésőbb 2017.május 2-ig lehet
benyújtani.
A nyertes pályázók a Támogatói Okirat kiállításától számított 5 napon belül megkapják a
megítélt támogatási összeget, így az önkormányzatnak nem kell megelőlegezni azt.
Hollósi Gábor:a pályázatot a 429 hrsz-ú területen a Szép Gáspárné utca járda építési,
felújítási munkáira kívánjuk beadni. Ismerteti Szilveszter Trans Kft. árajánlatát a
jelenlévőknek. Az építés teljes költsége 10 341 300 Ft + ÁFA (összesen: 13 133 451) igényelt
támogatás 6 566 725 Ft, saját forrás összege 6 566 726 Ft.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatásán belül a lövői 429 hrsz-ú kivett közterületen Szép Gáspárné
utcában járda felújításra pályázatot nyújt be.
A felújítás bruttó költsége:
Igényelt támogatás
:
Saját forrás
:

13 133 451 Ft
6 566 725 Ft
6 566 726 Ft

A képviselő-testület a saját forrást a 2017.évi költségvetésében biztosítja.
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A képviselő-testület az építési munkák elvégzésével a Szilveszter Trans Kft.-t (9461. Lövő,
Mohl Adolf utca 41.) bízza meg.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával.
Határidő: 2017.május 2.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
25/2017.(IV.07.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásán belül a lövői 429 hrsz-ú
kivett közterületen Szép Gáspárné utcában járda felújításra pályázatot nyújt be.
A felújítás bruttó költsége:
Igényelt támogatás
:
Saját forrás
:

13 133 451 Ft
6 566 725 Ft
6 566 726 Ft

A képviselő-testület a saját forrást a 2017.évi költségvetésében biztosítja.
A képviselő-testület az építési munkák elvégzésével a Szilveszter Trans Kft.-t (9461. Lövő,
Mohl Adolf utca 41.)bízza meg.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával.
Határidő: 2017.május 2.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Hollósi Gábor: tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy a győri Széchenyi Kosárlabda
Akadémia képviselői megkeresték és lehetőséget kínáltak egy sportcsarnok építésére a
községben.
Fűzy András: ismerteti a sportcsarnok megvalósítási tervét, paramétereit, a látványcsapatsport
támogatás,és a pályázat feltételeit. Elmondja, hogy pályázat keretében 70 %-os TAO
támogatás és 30 %-os saját forrás igénybevételével lehetősége lenne az önkormányzatnak egy
sportcsarnok megépítésére melyet a kosárlabda sportcélokra és egyéb kulturális célokra is
használhatna az önkormányzat. Elmondja, ehhez egy Kft.-t is létre kell hozni,és ehhez
szükséges törzstőkét ( 3 M Ft-ot ) az önkormányzatnak kell biztosítani, bár az építés ideje
alatt teljes egészében a Széchenyi Kosárlabda Akadémia irányításával működne. Ezen felül az
önkormányzatnak az idei évben 60 M Ft,a következő évben 120 M Ft saját forrást kell
biztosítani. A pályázat beadásáig nagyon rövid az idő, 2017.április 30-ig lehetséges.
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Hozzászólások, kérdések:
Lukácsné: mekkora területre van szükség a sportcsarnok megépítéséhez, és az egész
területnek már a pályázati szakaszban rendelkezésre kell-e állni ?
Varga Tibor: egy ilyen nagyságú sportcsarnoknak mekkora a rezsiköltsége,és hány fővel
üzemeltető?
Komjáthy-Hartyándi Ádám:a csarnokhoz kb.2100 m2,az egész területhez kb.3000 m2-re van
szükség. A pályázat beadásakor elég egy önkormányzati tulajdonba lévő területet tulajdoni
lappal igazolni,a többire pedig lehet nyilatkozni.
A rezsiköltség a kihasználtságtól nagyban függ. Amennyiben teljes a kihasználtság akkor
rendtábilisan működtethető. Például a délelőtti órákra lehet szerződni az iskola fenntartójával
a KLIK-kel, erre már több helyen van gyakorlat, a többi időre pedig ki kell adni
térítéskötelesen. Télen például nagyon sok helyen kispályás focira használják.
Ezen kívül a sportcsarnok fenntartási költségire is pályázhat majd a Kft.
Fűzy András: 1 főállású szakemberre a Kft.-nél mindenképpen szükség van,ezen kívül a
portaszolgálatot is meg kell szervezni,a takarítást pedig a legtöbb helyen kiszervezéssel oldják
meg. Egy multifunkcionális csarnok nemcsak sportcélokra használható, természetesen egy
koncertre magasabb bérleti díjat lehet szabni. Ezen felül Kosárlabda Szövetségtől a pályázati
támogatás is igényelhető, mely csökkenti a működtetésre fordított kiadásokat.
Elmondja, hogy a későbbiekben a sportszakmai rész- a lövői kosárlabda csapat- a Soproni
Darazsakhoz kerülne beintegrálásra.
Hollósi Gábor: a Roto Elzett Kft. ügyvezetőjétől ígéretet kaptam arra, hogy a következő
években 60 M Ft TAO támogatást biztosítanának a sportcsarnok működtetésére.
Megkérdezni az önerőt meddig kell biztosítani a projekthez ?
Varga Tibor:a projekt ügyében nagyon kevés időnk áll rendelkezésre a döntéshez. Nem látom
biztosítva azt sem, hogy ez két év múlva az átadáskor gazdaságosan működtethető. Úgy
érzem nagyon sok a bizonytalansági tényező, és fejest ugrunk a mélyvízbe, aminek később
látjuk a kárát. Jó lenne egy már működő, általuk épített csarnokot megnézni, és ott
információkat kérni a rezsiköltségekről.
Tischlerné Németh Noémi: nagy lehetőségnek érzem ezt, amit
kihasználni,mert nem biztos az,hogy még egyszer kapunk-e ilyen ajánlatot.

érdemes

lenne

Balics Kamill: nagyon sok pénzt kellene erre az önkormányzatnak fordítani, és a tartalék
pénzeink gyakorlatilag elfogynának, más fejlesztésekre nem maradna. Magam részéről a
telkek kialakítását tartom elsődlegesnek, a legfontosabbnak.
Takács Gábor József: támogatom a Sportcsarnok megépítését, hiszen a falu fejlődését
nagyban segítené, mivel a közelben nincs máshol ilyen létesítmény.
Hollósi Gábor: a telkek kialakítása nem kerülne háttérbe a csarnok megépítésével hiszen
legfontosabb célunk továbbra is ez.
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Más tervezett fejlesztés maradna el, például a Kossuth Lajos utca felújítása, és a Baranyai ház
megvételére tervezett összeget tudnánk a létesítményre fordítani az idei költségvetésünkből.
Nagyon sok kétely, bizonytalanság merült fel bennem is a projekt kapcsán.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy határoz,hogy 2017.évi költségvetés
terhére nem tudja megvalósítani a sportcsarnok megépítését.
A képviselő-testület azonban továbbra is vizsgálja a sportcsarnok megvalósításának a
lehetőségét.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a határozat közlésével.
Határidő: 2017.április 19.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 4 igen 3 nem szavazattal tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
26/2017.(IV.07.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy
határoz,hogy 2017.évi költségvetés terhére nem tudja
megvalósítani a sportcsarnok megépítését.
A képviselő-testület azonban továbbra is vizsgálja a sportcsarnok
megvalósításának a lehetőségét.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a határozat
közlésével.
Határidő: 2017.április 19.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

4.)Egyéb feladatok
Hollósi Gábor: tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy a SO-HORP COOP Kereskedelmi és
Szolgáltató Zrt. tulajdonában lévő Kert utca 1.szám alatti ingatlan,mely a 402/199 hrsz-on
szerepel –ezen található a volt kisbolt –eladó 4 M Ft-ért. Az épületet megtekintette az árat
elfogadhatónak tartja. Az épületet polgárőr irodaként lehetne használni,a hátsó helyiség pedig
önkormányzati gépek tárolására lenne alkalmas.
Hozzászólás:
Takács Gábor József: javaslom az ingatlan megvételét 4 000 000 Ft vételárért a Zrt.-től.
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Lövő,Kert utca 1
szám alatti,lövői 402/199 hrsz-ú ingatlant megvásárolja.
Az eladó az ingatlan vételárát 4 000 000 Ft-ban állapítja,meg melyet az önkormányzat
elfogad.
SO-HORP COOP Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (Székhelye: 9463.Sopronhorpács,
Fő utca 7. )1/1 arányban tulajdonában lévő lövői 402/199 hrsz-ú ingatlant az
önkormányzatnak eladja.
Az ingatlan adásvétele adásvételi szerződéssel történik.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírásával.
Határidő: 2017.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:
27/2017.(IV.07.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy a Lövő,Kert utca 1.szám alatti,lövői 402/199 hrsz-ú ingatlant megvásárolja.
Az eladó az ingatlan vételárát 4 000 000 Ft-ban állapítja, meg melyet az önkormányzat
elfogad.
SO-HORP COOP Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (Székhelye: 9463.Sopronhorpács,
Fő utca 7. )1/1 arányban tulajdonában lévő lövői 402/199 hrsz-ú ingatlant az
önkormányzatnak eladja.
Az ingatlan adásvétele adásvételi szerződéssel történik.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírásával.
Határidő: 2017.június 30.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Hollósi Gábor: Lövő Község Baráti Társasága 2017.szeptember 17-én hazaváró rendezvényt
szervez, melyre a lakosságot és az elszármazottakat szeretné meghívni. A társaság titkára
kéri az önkormányzat támogatását, és a rendezvény lebonyolításában segítő kulturális
felelősök jelölését.
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Hozzászólás:
Tischlerné Németh Noémi: véleménye szerint a lakosságot először meg kellene keresni
egy adatlappal és összegyűjteni van-e egy ilyen rendezvényre igény,és hány fő kívánna
ezen részt venni. Információnk alapján az elszármazottak megtekintik az iskolát,az óvodát,
a temetőt,így javaslom olyan személyeket jelöljenek akik ezekben dolgoznak.
Javaslom Rákóczi Lászlót, Feketéné Gruber Szabinát,Regényiné Demeter Mónikát.
Hollósi Gábor: a projekt lebonyolításához kulturális felelősként javaslom még a központ
munkatársait Lágler Évát,és Tischlerné Németh Noémit,tovább Varga Tibor alpolgármestert,
Gyürü Ferenc plébánost, és Balics Jánost.
Javaslom a képviselő-testület támogatassa a projektet amennyiben lesz rá megfelelő
érdeklődés.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy határoz,hogy támogatja Lövő
Község Baráti Társasága által megrendezésre kerülő „ Hazaváró „ projektet amennyiben lesz
rá megfelelő érdeklődés.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével.
Határidő: 2017.szeptember 17.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
28/2017.(IV.07.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy
határoz, hogy támogatja Lövő Község Baráti Társasága által megrendezésre kerülő
„ Hazaváró” projektet amennyiben lesz rá megfelelő érdeklődés.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével.
Határidő: 2017.szeptember 17.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukácsné: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a telkesítéshez szükséges földterület
megvásárlásához az adásvételi szerződéseket megkötöttük, az eladóknak a vételárat
2017.március 13-án kifízettük, így a területek az önkormányzat tulajdonába kerültek,
ingatlan- nyivántartási átvezetésük is megtörtént.
A következő lépésben a megvásárolt területek összevonására,és megosztására kerül sor,erre
vonatkozó változási vázrajzot rövidesen benyújtjuk a Földhivatalhoz.
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A lakótelkek kialakítása céljából szükség van még,a lövői 0185/38 hrsz-ú és a lövői 1501
hrsz.-ú ingatlanok belterületbe történő bevonására,melyről a képviselő-testületnek kell
dönteni.
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete új lakótelkek kialakítása céljából a
lövői 0185/38 hrsz-ú és a lövői 1501 hrsz-ú ingatlanokat belterületbe vonja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével.
Határidő: 2017.április 30.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
29/2017.(IV.07.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete új lakótelkek
kialakítása céljából a lövői 0185/38 hrsz-ú és a lövői 1501 hrsz-ú
ingatlanokat belterületbe vonja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat
közlésével.
Határidő: 2017.április 30.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

Hollósi Gábor: a Soproni Vízmű Zrt. a lövői üzemmérnökséget 2016-ban megszűntette,az
épületei jelenleg üresen állnak,ezért megkerestem a Zrt.-t a lövői ingatlan esetleges eladása
vagy helyiségeinek bérbevétele céljából. A Soproni Vízmű Zrt.-től a mai napon kaptam meg a
válaszukat.
A térképen zölddel jelölt épületrészeket szívesen adják használatra az önkormányzatnak
azzal,hogy az átadáskori állapotokat rögzítik,és ennek megfelelő állapotban szeretnék
visszakapni. A használat ideje alatti épület és ingatlan karbantartása az önkormányzat
feladatát képezné,a közüzemi költségeket megállapodás alapján megosztanánk egymás
között. A raktárépületre továbbra is szükségük van,az irodák hasznosítására pedig várják az
önkormányzat javaslatait. Az épület azonnali értékesítését nem tervezik, de hosszabb távon
ezt sem tartják kizártnak.

Javaslom az általuk felajánlott épületrészeket az ingatlan karbantartásért cserébe az
önkormányzat vegye bérbe.
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Hozzászólás:
Balics Kamill: javaslom az épületrészek bérbevételét.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,hogy a Soproni
Vízmű Zrt. tulajdonában álló lövői 0146/28 hrsz-ú ingatlanon lévő épületrészeket az ingatlan
karbantartásáért cserébe bérbe veszi.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírásával.
Határidő: 2017.május 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
30/2017.(IV.07.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határoz,hogy a Soproni Vízmű Zrt. tulajdonában álló lövői
0146/28 hrsz-ú ingatlanon lévő épületrészeket az ingatlan
karbantartásáért cserébe bérbe veszi.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti
szerződés aláírásával.
Határidő: 2017.május 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

Hollósi Gábor: tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy „A humán szolgáltatások fejlesztése
térségi szemléletben” megnevezésű pályázat felfüggesztésre került,ennek keretében a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatásának bővítésére nyílott volna
lehetőségünk.
-Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Roto Elzett Kft. ügyvezetője a személyes egyeztetés
során a Rotonál lévő 2 db buszváró rendbetételét kérte,emiatt új buszvárók létesítésére
ajánlatokat fog kérni.
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