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3 
 

Községi Önkormányzat  
 
Lövő      
 
10-1/2017. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: 2017.november 30-án az önkormányzat hivatali helyiségében a képviselő-testület 
nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Hollósi Gábor polgármester 
                      Varga Tibor alpolgármester    
                      Tischlerné Németh Noémi  
                      Balics Kamill  
                      Spóner Tibor        
                      Takács Gábor József képviselők  
                      Lukács Antalné jegyző  
                        
 
Meghívottak: Kovács József r.alezredes Soproni Rendőrkapitányság képviseletében  
                      Tóth Lajos Önkéntes Tűzoltó Egyesület Lövő parancsnoka   
                      Megyeri István a Lövői Polgárőr Egyesület elnöke       
 
Hollósi Gábor: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai  
közül 6 fő megjelent,igazoltan távolmaradt 1 fő, így az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
Hollósi Gábor a napirendekre az alábbi határozati javaslatot teszi: 
  
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat fogadja 
el a mai ülésén: 
 
1.)Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről  
 
2.)Beszámoló a Lövői Tűzoltó Egyesület 2016.évi munkájáról 
 
3.) Reklámok, reklámhordozók,cégérek elhelyezésének,valamint a településképi  
     bejelentés szabályozása 
 
4.)Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása  
 
5.)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: 
 
73/2017.(XI.30.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi 
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén: 
 
1.)Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről  
 
2.)Beszámoló a Lövői Tűzoltó Egyesület 2016.évi munkájáról 
 
3.) Reklámok, reklámhordozók,cégérek elhelyezésének,valamint a településképi  
     bejelentés szabályozása 
 
4.)Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása  
 
5.)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 Balics Kamill hitelesítse. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Balics 
Kamillt választja meg.  
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
74/2017.(XI.30.)határozat:  Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
                                            jegyzőkönyv hitelesítőnek Balics Kamillt választja meg. 
                                               
                                           Határidő: Azonnal  
           
                                           Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
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1.)Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről  
 
             (írásos előterjesztés csatolva ) 
 
 
Kovács József: a vagyon elleni bűncselekmények száma kevés a községben,a kamerarendszer 
jól működik,a felderítési munkában is nagyon segítséget nyújt a rendőrjeinknek. 
 
A gépjárművezetők a 84-es főút lövői szakaszán „VÉDA” Kapunál jelentősen csökkentik a  
sebességüket,ennek köszönhetően  szintén csökkent a közúti balesetek száma a településen. 
 
Kéri,hogy a téli közeledtével a rászoruló emberekre jobban figyeljenek oda,itt a polgárőrök 
segítségére is számítanak. 
 
Elmondja, hogy néhány településen a kis értékű lopások száma megnövekedett, elsődlegesen 
napi megélhetési problémák miatt,de ezekre igyekszenek fokozottan odafigyelni, amiatt, 
hogy még időben sikerüljön ezt megállítani.  
 
Tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy a körzeti megbízottak továbbra is három-négy naponta 
megjelennek minden településen,amennyiben jogsértés történik természetesen ennél többször 
is. 
 
Megköszöni az önkormányzat és a polgárőrség segítségét mellyel segítették a rendőrség  
munkáját. 
 
Kérdések, hozzászólások: 
 
Hollósi Gábor: érdemes a községben lévő kameráknál a mátrix rendszerrel foglalkozni ? 
 
Megyei István: ez egy rendszám felismerő rendszer,a gépjármű felderítő tagozathoz 
kellene csatlakozni,mely egy szűkített BM nyilvántartás. Természetesen ehhez hozzáférés 
kell, és egy olyan szoftver mely alkalmas a rendszám felismerésére  
 
Kovács József reagál a felvetésre: fel kell mérni,hogy van-e annyi ügy,hogy érdemes ezt 
kiépíteni,az önkormányzat tud-e erre anyagi forrást biztosítani. Természetes jó dolog,de a 
döntés az önkormányzat kezében van. 
 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közrend és közbiztonság helyzetéről 
szóló beszámolót az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester   
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
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75/2017.(XI.30.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
                                             közrend és közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót az 
                                             előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
                                            Határidő: Azonnal  
 
                                            Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
2.)Beszámoló a Lövői Tűzoltó Egyesület 2016.évi munkájáról 
 
                                   ( írásos előterjesztés csatolva ) 
 
 
Tóth Lajos: egyesületünk taglétszáma 20 fő,ebből 12 főnek folyamatos tevékenységre van  
engedélye. Elsődleges intézkedéseket végzünk, a tűzeseteknél segítjük a hivatásos tűzoltók 
munkáját. Például segítkeztünk a vörösiszap katasztrófánál, az árvízeknél,és viharoknál is. 
 
Az idei évben 19 esethez vonultunk ki. Több elismerést is kaptunk a munkákra. 
Jövő évben lesz egyesületünknek 135 éves évfordulója melyet szeretnénk megünnepelni, 
tervezzük a szekér kihelyezést is.T erveink között szerepel egy kis busz vásárlása,ehhez 
az idei évre  kapott támogatásból is  szeretnénk tartalékolni kb. 500 000 Ft-ot. 
 
Kérdések, hozzászólások:                           
 
Varga Tibor: sikerül-e új tagokat, fiatalokat bevonni az egyesületbe ? 
A sportpályánál van két darab nagy nyárfa, ennek a kivágásához az egyesületi tagok 
segítségét kérni. 
 
Hollósi Gábor: megköszöni az egyesületi tagjainak lelkiismeretes,önzetlen  munkáját,és kéri 
továbbra is ilyen aktívan vegyenek részét a község életében,rendezvényeiben. 
Kéri a két nyárfát nézzék meg indokolt-e a kivágások. 
 
Tóth Lajos reagál a felvetésekre:sajnos a fiatalokat nem könnyű bevonni,van aki elvégzi a 40 
órás tanfolyamot,de nem mindig folytatja a munkát.  
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Lövő   
2016.évi beszámolót az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester   
   
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
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76/2017.(XI.30.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkéntes 
                                            Tűzoltó Egyesület Lövő 2016.évi beszámolót az előterjesztésben  
                                             foglalt tartalommal elfogadja. 
 
                                            Határidő: Azonnal  
 
                                            Felelős: Hollósi Gábor polgármester   
 
 
 
3.) Reklámok, reklámhordozók,cégérek elhelyezésének,valamint a településképi  
     bejelentés szabályozása 
 
Lukácsné: ismerteti a reklámok, reklámhordozók,cégérek elhelyezésének, alkalmazásának 
követelményeiről,feltételeiről és tilalmáról,valamint a településképi bejelentési eljárásról  
szóló rendelet-tervezetet. 
 
Ismerteti az előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható következményeiről. 
 
                                       ( Előzetes hatásvizsgálati lap csatolva ) 
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és  
egyhangulag megalkotta a 12/2017.(XII.04.) önkormányzati rendeletét a Reklámok, 
reklámhordozók,cégérek elhelyezésének,alkalmazásának követelményeiről,feltételeiről 
és tilalmról,valamint a településképi bejelentési eljárásról.  
 
                                                     (rendelet csatolva ) 
 
5.)Egyéb feladatok  

Lukácsné:a korábbi tájékoztatásuknak megfelelően a Soproni Tankerületi Központ, mint a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ jogutódja a fenntartásába került közoktatási 
intézmények vonatkozásában a már korábban az Önkormányzatokkal megkötött 
vagyonkezelési szerződéseket - folyamatos egyeztetéseket követően – újra köti, „átköti” a 
Soproni Tankerületi Központ nevére az érintett Önkormányzatok közreműködésével. 

A Lövői Általános Iskola vonatkozásában elkészült a lövői Önkormányzat, mint 
ingatlantulajdonos és a Soproni Tankerületi Központ, mint vagyonkezelő közötti 
vagyonkezelési szerződés tervezete, ezt részünkre megküldték. 

Kérik a szerződés-tervezetet áttekinteni, észrevételeinket feléjük megtenni szíveskedjünk. 
Ismerteti a tervezetet a jelenlévőknek.  

Amennyiben ebben a formában megfelelő a szerződés, kérik, hogy azt a képviselő-testület elé 
vinni, majd az elfogadásáról szóló képviselő-testületi határozatot részükre megküldeni 
szíveskedjünk. Az aláírási folyamatot a Soproni Tankerületi Központ indítja a KT határozat 
jegyzőkönyvének megérkezését követően. 



8 
 

A vagyonkezelési szerződés aláírását követően a Tankerület a vagyonkezelői jogát 
bejegyezteti az illetékes Járási Földhivatalnál. 

Hozzászólás: 

Hollósi Gábor: kérem a jegyzőnőt szíveskedjen megnézni mikortól tulajdonos,és milyen 
módon került Nemeskér Község Önkormányzatához 1/5 tulajdoni hányad a Lövői Általános 
Iskolánál.  

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 

Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Általános Iskola 
vagyonkezelési szerződését az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 

Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete feltétlen és visszavonhatatlan 
hozzájárulását adja a Lövő belterület 464/1 hrsz-ú, természetben a 9461.Lövő,Fő utca 
183.szám alatt található ingatlan vonatkozásában az 4/5 tulajdoni hányadára vonatkozóan, és a 
464/2 hrsz-ú, természetben a 9461.Lövő,Fő utca 183-2.szám alatt található ingatlan 
vonatkozásában az 1/1 tulajdoni hányadára vonatkozóan a Tankerületi Központ 
vagyonkezelői jogának ingatlan –nyilvántartásába történő bejegyzéséhez.  

A képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert a határozat közlésével. 

Határidő: 2017.december 15. 

Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

77/2017.(XI.30.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői 
Általános Iskola vagyonkezelési szerződését az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 

Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete feltétlen és visszavonhatatlan 
hozzájárulását adja a Lövő belterület 464/1 hrsz-ú, természetben a 9461.Lövő,Fő utca 
183.szám alatt található ingatlan vonatkozásában az 4/5 tulajdoni hányadára vonatkozóan, és a 
464/2 hrsz-ú, természetben a 9461.Lövő,Fő utca 183-2.szám alatt található ingatlan 
vonatkozásában az 1/1 tulajdoni hányadára vonatkozóan a Tankerületi Központ 
vagyonkezelői jogának ingatlan –nyilvántartásába történő bejegyzéséhez.  

A képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert a határozat közlésével. 

Határidő: 2017.december 15. 

Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
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Lukácsné: a használati díjból megvalósuló tervezett víziközmű beruházások tárgyában 
Soproni Vízmű Zrt.-vel jelenleg érvényben lévő szerződésünk 2017. december 31. napjával 
megszűnik, ezért a Zrt. megküldte a 2018. évre vonatkozóan elkészített szerződéstervezetet.  

A 2018. évi szerződéstervezet az elmúlt 5 év gyakorlata és a jogszabályi környezet változása 
alapján szükséges módosításokat tartalmazza, melyek az alábbiakban foglalhatóak össze:  

·  bekerültek a 15 éves gördülő fejlesztési terv (GFT) ellátásért felelős önkormányzatok által 
benyújtandó része elkészítésének elmúlt években alkalmazott eljárási szabályai,  

·  a GFT rövidtávú beruházási ütemébe tartozó beruházások lebonyolítását a Vízmű lehetőség 
szerint egy év alatt vállalja kivitelezni,  

·   kiegészült a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé küldendő éves 
használati díj elszámolásához szükséges adatszolgáltatás szabályaival,  

·   lehetőségként bekerült a Vízmű késedelmes teljesítése esetén az önkormányzatok részére 
 fizetendő késedelmi kötbér,  

·   rögzítésre került a Vízmű részéről az alvállalkozói teljesítés bevonásának lehetősége a 
számviteli és adójogszabályoknak megfelelés érdekében, az eddig az egyedi vállalkozási 
szerződésekben rögzítettekkel azonos módon,  

·  egyéb jogszabályváltozáshoz kapcsolódó vagy az értelmezést segítő pontosítások,  

·  a szerződés hatályba lépéséhez kapcsolódó átmeneti szabály rögzítése. 

 Javasolják, hogy a szerződés csak egy évre kerüljön megkötésre, mivel 2019. január elsejétől 
- a jogszabályokkal és a vonatkozó MEKH határozattal összhangban - várhatóan változik a 
Közös Pénzügyi Alap jelenleg kialakított működésének rendje, és emiatt közösen újra kell 
gondolni többek között ezt a szerződést is.  

Hozzászólás: 

Hollósi Gábor : javaslom a keretszerződés elfogadását. 

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:  
  
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az érintett önkormányzatok és 
a Soproni Vízmű Zrt. között létrejövő, jelen határozat szoros mellékletét képező beruházási 
vállalkozási keretszerződést, és felhatalmazza Hollósi Gábor polgármestert annak aláírására. 
 
Határidő: 2017.december 15.  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi  
határozatot hozta: 
 
78/2017.(XI.30.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
elfogadja az érintett önkormányzatok és a Soproni Vízmű Zrt. között létrejövő, jelen határozat 
szoros mellékletét képező beruházási vállalkozási keretszerződést, és felhatalmazza Hollósi 
Gábor polgármestert annak aláírására. 
 
Határidő: 2017.december 15.  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
Lukácsné:a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló  
370/2011.(XII.31.)Korm. rendelet előírása szerint minden önkormányzatra,valamint társulásra 
külön-külön kell „Stratégiai Ellenőrzési Tervet” és „ Éves Ellenőrzési Tervet” készíteni. 
A terveket, mivel önkormányzatunk tagja a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulásnak 
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának belső ellenőrei elkészítették, és kérik, 
elfogadás céljából terjesszük a képviselő-testület elé.  
 
Elmondja, hogy a terv alapján a 2018.évben „Az önkormányzat „Gazdasági Programja „ 
jogszabályi előírásoknak való megfelelőségét vizsgálják a belső ellenőrök. Ismerteti a terveket 
a jelenlévőknek. 
 

(  írásos előterjesztések csatolva  ) 
 
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Stratégiai Ellenőrzési Tervét, és a 
2018. évi Belső Ellenőrzési Tervét az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2017. december 15. 
                 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester     
             Lukács Antalné jegyző 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
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79/2017.(XI.30.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
                                            Stratégiai Ellenőrzési Tervét, és a 2018. évi Belső Ellenőrzési  
                                            Tervét az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
 
                                            A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat közlésével. 
 
                                            Határidő: 2017. december 15. 
                 
                                            Felelős: Hollósi Gábor polgármester     
                                                       Lukács Antalné jegyző 
 
 
Lukácsné: a SCHNELL-COOP Kft. ügyvezetője  Brand Jánosné azzal a kéréssel fordult a 
képviselő-testülethez, hogy Kft. tulajdonában lévő lövői 0179/5 hrsz-on lévő ingatlan 
belterületbe vonásához hozzájárulni szíveskedjenek. 
 
Javaslom a kérését támogassa a képviselő-testület, és kezdeményezze a soproni Földhivatalnál 
az erre vonatkozó eljárás megindítását. A belterületbe vonás teljes költséget a Kft.-nek kell  
vállalni, így ehhez anyagi forrást az önkormányzatnak nem kell biztosítanunk. 
 
Hozzászólás: 
 
Hollósi Gábor:javaslom a képviselő-testület a fenti ingatlan belterületbe vonásával értsen 
egyet. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
1.) Lövő Község Önkormányzata Képviselő-testülete SCHNELL-COOP 
Kereskedelmi, Ipari Szolgáltató KFT. kérelmével egyetért és egyúttal  
kezdeményezi a lövői 0179/5  hrsz. alatti ingatlan belterületbe vonását.  

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen döntésről a 
kérelmezőt értesítse. 
 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy az érintett 
ingatlan tulajdonosának nyilatkozata és a későbbiekben csatolt dokumentumok 
alapján a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni Járási Hivatala – 
Földhivatali Osztályánál  a belterületbe vonási eljárást megindítsa, a földvédelmi 
eljárással kapcsolatban az Lövő Község Önkormányzata képviseletében eljárjon.  

 
4)./ A belterületbe vonás, az ingatlan belterületbe vonását követő fejlesztéseket, 
telekalakítás, művelési ágváltást az Önkormányzat anyagi hozzájárulása nélkül 
valósítják meg. 

 
Határidő: 2017.december 15. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi  
határozatot hozta:  
 
80/2017.(XI.30.) határozat: 
 
1.)Lövő Község Önkormányzata Képviselő-testülete SCHNELL-COOP 
Kereskedelmi, Ipari Szolgáltató KFT. kérelmével egyetért és egyúttal 
kezdeményezi a lövői 0179/5  hrsz. alatti ingatlan belterületbe vonását.  

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen döntésről a 
kérelmezőt értesítse. 
 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy az érintett 
ingatlan tulajdonosának nyilatkozata és a későbbiekben csatolt dokumentumok 
alapján a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni Járási Hivatala – 
Földhivatali Osztályánál  a belterületbe vonási eljárást megindítsa, a földvédelmi 
eljárással kapcsolatban az Lövő Község Önkormányzata képviseletében eljárjon.  

 
4)./ A belterületbe vonás, az ingatlan belterületbe vonását követő fejlesztéseket, 
telekalakítás, művelési ágváltást az Önkormányzat anyagi hozzájárulása nélkül 
valósítják meg. 

 
Határidő: 2017.december 15. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
Lukácsné: jelenleg a községünkben nem működik nyilvános könyvtár,a nyilvános  
jegyzéken nem szerepel az önkormányzat. A hatályos törvény alapján minden 
településen kötelező biztosítani a könyvtári szolgáltatást a lakosság részére. 
Ez megvalósítható önállóan vagy a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez történő 
csatlakozással. Ennek kiválasztásához a megyei könyvtár alkalmazottjától kaptak segítséget a 
központ dolgozói. A könyvtárt mint szolgáltató helyet a Szolgáltató és Kulturális Központ 
épületében kívánjuk kialakítani és megállapodást kívánunk kötni a Dr.Kovács Pál Könyvtár 
és Közösségi Térrel mint szolgáltató könyvtárral. 
 
 
Hozzászólás: 
 
Tischlerné Németh Noémi: már feltérképeztünk a jelenleg náluk lévő könyveket,ezeknek a  
számítógépre történő felvételére is sor került már. Javaslom a KSZR-hez történő  
csatlakozását,hiszen így minden segítséget megkapunk majd a megyei könyvtártól. 
 
 
Hollósi Gábor: javaslom a csatlakozást Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez. 
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a település eddigi 
könyvtárellátási gyakorlatát átszervezi, és csatlakozni kíván a Könyvtárellátási Szolgáltató 
Rendszerhez. A Könyvtári Intézetnél a nyilvános jegyzékben nem szerepel Lövő Község 
Önkormányzata, ezért a törlés és a megszüntető okirat nem releváns. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő:2017.december 5.            
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
81/2017.(XI.30.) határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy  
határoz, hogy a település eddigi könyvtárellátási gyakorlatát átszervezi, és csatlakozni kíván a 
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez. A Könyvtári Intézetnél a nyilvános jegyzékben 
nem szerepel Lövő Község Önkormányzata, ezért a törlés és a megszüntető okirat nem 
releváns. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő:2017.december 5. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
Hollósi Gábor: ismerteti Dr.Székely Éva Mária levelét a  jelenlévőknek. 
Nevezett személy megköszöni az önkormányzat segítségét és támogatását melyet 
a „Hazaváró „ rendezvény lebonyolításához nyújtott. Javaslatot tesz a korábbi polgármesterek 
kitüntetésére,munkájuk elismeréseként. 
 
-Ismerteti az Egészségház feletti lakások kialakítására beérkezett ajánlatokat a jelenlévőknek. 
 
-Tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy az iskola mögötti terület kimérésére megbízását adott 
Joó Péter földmérőnek.Megkérdezi az érintett tulajdonosok felé a földjeink megvásárlására 
milyen összeget tartanak elfogadhatónak. 
 
-Tájékoztatja a jelenlévőket a kamerák bővítésével kapcsolatos elképzeléseiről melyet  
a jövő évben szeretne megvalósítani. 
 
-Tájékoztatja a képviselőket arról,hogy veszélyes hulladékok gyűjtése,elszállítása a következő 
évben már lényegesen magasabb összegbe kerül,így ennek évenként-két évenkénti ütemezését 
át kell gondolni. 
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-Tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy a horgásztó régészeti feltárásánál milyen nehézségek 
adódtak,ezért át kell gondolni érdemes-e itt folytatni a munkát.  
 
-Tájékoztatja a képviselőket arról,hogy a világítási motívumok (díszek ) LED-es égőkre 
történő cseréjét elvégezték,mivel a régiek javítása jelentős már nem volt gazdaságos. 
Elmondja,kogy ezek bővítését tervezi a következő évben a Kossuth Lajos utca illetve a  
mellékutcák  irányába. Ezeket a költségvetés elkészítése előtt jó lenne eldönteni,melyik 
irányba történjen a bővítés. 
 
 
 Hozzászólások:  
 
Balics Kamill:a Kert utca vége nem megfelelően lett kialakítva- kevés a föld a csöveken – 
indokolt lenne a volt kivitelezőkkel ezt megnézetni. 
 
A hegyi út felújítási munkái mikor kezdődnek el,várható-e, hogy ez még az idei évben 
elkezdődik ? 
 
Varga Tibor: javasolja,hogy a beadott ajánlatok alapján helyi vállalkozót bízzanak meg  
az egyik lakás kialakításával kapcsolatos munkák elvégzésével még az idei évben. 
 
Javasolja,hogy az iskola mögötti területeknél a polgármester a 800-1200 Ft-os vételárral 
kezdje meg a tárgyalásokat az érintett személyekkel.  
 
Spóner Tibor: úgy gondolom a kitüntetéssel még várjuk,a lehetőséget ezen a téren alaposan  
mérjük fel.  
 
Takács Gábor:elmondja,hogy ismer olyan vállalkozót aki a csordahajtó úton lévő bokrok 
gallyazását el tudná végezni. Álláspontja szerint a horgásztó kialakítására a megállapított 
összegnél nem szabad többet ráfordítani, itt keresni kell más helyet és lehetőséget. 
 
 
Hollósi Gábor  reagál a felvetésekre: 
 
A hegyi út felújítási munkáira a Szilveszter Trans Kft. képviselőjével már megállapodott, 
a munkák elkezdése szabad kapacitásuktól függ. 
 
Kéri Takács Gábort a vállalkozóval a kapcsolatot vegye fel,és kérjen ajánlatot a 
munkák elvégzésére. 
 
Úgy értesültem egy magánszemély tulajdonában lévő horgásztó is eladó lesz,ennek 
is utána lehetne nézni,és a tulajdonos képviselőjével a kapcsolatot fel lehetne venni. 
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