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                                                                              jegyzőkönyv hitelesítőnek  
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                                                                             költségvetésének megállapítása  
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Községi Önkormányzat  
 
Lövő     
 
5/2018. 
 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: 2018.március 5-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 képviselők  
                       Lukács Antalné jegyző  
 
Meghívottak: Dr.Székely Éva Mária Lövő Község Baráti Társasága (továbbiakban:LKBT) 
                       titkára  
                       Balics János LKBT elnöke  
 
Hollósi Gábor: köszönti az ülésre meghívottakat és 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.) Az önkormányzat 2018.évi pénzügyi tervének elfogadása    
 
2.) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi     
     támogatásokról szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
3.) Egyéb feladatok  
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
A jelenlévők a javasolt napirendi pontokkal egyetértettek. 
 



4 
 

 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
15/2018.(III.05.)határozat:  Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi 
                                             napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén: 
                                            
                                            1.) Az önkormányzat 2018.évi pénzügyi tervének elfogadása    
 
                                            2.) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és  
                                                 gyermekvédelmi támogatásokról szóló 3/2015.(II.26.) 
                                                 önkormányzati rendelet módosításáról 
 
                                            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 Regényiné Demeter Mónika hitelesítse. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Regényiné 
Demeter Mónikát választja meg.  
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
16/2018.(III.05.)határozat:  Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
                                             jegyzőkönyv hitelesítőnek Regényiné Demeter Mónikát választja  
                                             meg.  
 
                                             Határidő: Azonnal  
   
                                             Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
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1.)Az önkormányzat 2018.évi pénzügyi tervének elfogadása    
 
Hollósi Gábor: ismerteti az önkormányzat 2018.évi költségvetési tervezetét a jelenlévőknek. 
Elmondja, hogy milyen beruházások és fejlesztések várhatók, és erre mekkora összeget fordít 
az önkormányzat. Tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy már több éve szeretnénk a templom 
lábazatát felújítani,ehhez az egyházközség már pályázatot is nyújtott be ,de támogatást  
nem sikerült nyerni. Az  idei évben egy nagyobb összeget terveztünk erre,melyet 
támogatásként szeretnék majd átadni az egyházközségnek. 
 
A horgásztó kialakítására kb. 20 000 000 Ft-ot,az iskola középső épületének felújítására  
25 000 000 Ft-ot,a templom lábazatának felújítására kb. 10 000 000 Ft-ot terveztünk. 
Ezen kívül a kamerarendszer bővítésére, az óvoda csiga-biga csoportjának  
fűtés korszerűsítésére és hőszigetelésére,tűzoltóhely kialakítására, díszkivilágításra,és a   
telkesítésre terveztünk az idei évi költségvetésünkben. A telkesítésnél a kimérést,és a  
parcellázást szeretnénk elvégezni. 
 
Az idei évben a Kovácsközön lévő Immaculata szobor restaurálását is szeretnénk 
elvégeztetni,ehhez a tervet már elkészítettük,melyhez az Örökségvédelmi Hivatal 
hozzájárulását kell kérni.Ezen kívül még a Lukács papi (védett )síremlék felújítását is 
tervezzük,melyhez az árajánlat már rendelkezésünkre áll. 
  
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy az önkormányzatnak a központi költségvetés felé  
44 247 005 Ft szolidaritási hozzájárulást kell fizetni a magas adóerőképesség miatt,így nettó 
befizető lett. 
Elmondja, hogy a községben működő egyesületek és civil szervezetek képviselőivel céljaikról 
és működésükhöz szükséges támogatási keretekről egyeztettek, ennek alapján az alábbi 
támogatások megállapítását javasolja részükre:  
 
A Lövői Sportegyesület részére 5 727 400 0 Ft-ot, ezen belül a Labdarugó szakosztály részére  
4 300 000 Ft-ot,a Sakk szakosztály részére 850  000 Ft-ot,a Ritmikus gimnasztika szakosztály 
részére 300 000 Ft, az Asztalitenisz klub részére 277 400 Ft-ot javaslok.  Tenisz Klub Lövő 
részére 950 000 Ft-ot, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Lövő részére 2 028  000 Ft-ot, a Lövői 
Polgárőr Egyesület részére 550 000 Ft-ot, A Lövői Íjász és Hagyományőrző Egyesület részére 
600 000 Ft  javaslok,ezen szervezet az előző években a SZKK-án keresztül kapott támogatást.  
 
A Római Katolikus Plébánia Lövő részére 1 500 000 Ft-ot, a Lövői Nagyboldogasszony 
Templom Kórusa részére 270 000 Ft-ot, a Vöröskereszt Alapszervezete részére 670 000 Ft-ot 
javaslok.  
 
Az alapítványok támogatását az alábbiak szerint javaslom: „A gyermekekért és az iskoláért „ 
Alapítvány 1 705  000 Ft .A Kardos Mente Erdélyért Alapítvány 100 000 Ft, a Lövői 
Napköziotthonos Óvoda Óvodásaiért Közalapítvány 120 000 Ft, Horváth László Alapítvány 
500 000 Ft.  
 
Ismerteti a Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft.-nek a 2018.évi támogatására 
tervezett összeget.                             
 
                                                       ( írásos előterjesztés csatolva ) 
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Lukácsné: ismerteti az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló rendeletet-tervezetet,és  
előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható következményeiről. 
 
                                        (  Előzetes hatásvizsgálati lap csatolva ) 
 
 
Kérdések:  
 
Varga Tibor: templom lábazatának felújítására ismételten meg kell kérni az ajánlatot,ekkor   
tudjuk majd a kivitelezés pontos költségét. A beszámolóban szereplő összeg ténylegesen az 
önkormányzat előző évi maradványa ? Mekkora összeget kapunk gyermekétkeztetésre ? 
   
Hollósi Gábor reagál a felvetésre: 
 
Az árajánlat megérkezését követően tudjuk majd az egyházközségnek külön Támogatási  
Megállapodással a lábazat felújításához a költségvetésben szereplő összeget biztosítani. 
 
Az önkormányzat előző évi maradvány 336 M Ft. 
 
A gyermekétkeztetéshez 11 M Ft támogatást finanszíroznak,a többit a szülők befizetése és  
az önkormányzati forrás biztosítja. 
 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szolgáltató és Kulturális Központ  
Nonprofit Kft. 2018. évi támogatást 19 012 196  Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint: 
 
A Kft működéséhez:                  18 752 196 Ft 
A Kiszenekar részére                        50 000 Ft 
SZKK Magán énekcsoportja           210 000 Ft  támogatást biztosít  megállapodás alapján.                       
 
A megállapított támogatásokat az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet 
tartalmazza.  A képviselő-testület megbízza a polgármester erre vonatkozó támogatási 
megállapodás megkötésével. 
 
Határidő: 2018. március 31. 
 
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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17/2018.(III.05.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szolgáltató  
                                           és Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2018. évi támogatást  
                                           19 012 196 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint: 
 
                                          A Kft működéséhez:                  18 752 196 Ft 
                                          A Kiszenekar részére                        50 000 Ft 
                                          SZKK Magán énekcsoportja           210 000 Ft támogatást biztosít   
                                          megállapodás alapján.                       
 
                                          A megállapított támogatásokat az önkormányzat 2018. évi  
                                          költségvetéséről szóló rendelet tartalmazza.         
   
                                          A képviselő-testület megbízza a polgármester erre vonatkozó 
                                          támogatási megállapodás megkötésével. 
 
                                          Határidő: 2018. március 31.  
                                         
                                          Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
                                                        Lukács Antalné jegyző    
 
 
 
 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde 
2018. költségvetését 59 017 393 Ft bevétellel és 59 017 393 Ft kiadással elfogadja. 
                 
Az intézmény részletes költségvetését az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 
rendelet melléklete tartalmazza.         
   
 Határidő: Azonnal  
                                        
 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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18/2018.(III.05.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői  
                                           Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2018. költségvetését  
                                           59 017 393 Ft bevétellel és       
                                           59 017 393 Ft kiadással elfogadja. 
                 
                                          Az intézmény részletes költségvetését az önkormányzat 2018. évi  
                                          költségvetéséről szóló rendelet melléklete tartalmazza.         
   
                                          Határidő: Azonnal  
                                        
                                          Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
                                                        Lukács Antalné jegyző    
   
 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyesületek 2018.évi költségvetési 
támogatását az alábbiak szerint állapítja meg:   
 
Lövői Sportegyesület                         5 727 400 Ft, az alábbi megosztás szerint:             
Labdarugó szakosztály                       4 300 000  Ft     
Sakk szakosztály                                   850 000 Ft 
Ritmikus gimnasztika szakosztály        300 000 Ft 
Asztalitenisz klub                                  277 400 Ft 
                            
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Lövő      2 028 000 Ft         
Lövői Polgárőr Egyesület                       550 000 Ft 
Tenisz Klub Lövő                                   950 000 Ft 
A Lövői Íjász és Hagyományőrző  
Egyesület                                                600 000 Ft 
Lövői Horgász Egyesület                    5 500 000 Ft     
 
Az egyesületek támogatását az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet 
tartalmazza.    
      
A képviselő-testület megbízza a polgármestert erre vonatkozó támogatási megállapodások 
megkötésével. 
   
Határidő: 2018. március 31. 
                                         
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
              Lukács Antalné jegyző   
 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
19/2018.(III 02.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete   
                                           az egyesületek 2017.évi költségvetési támogatását  
                                           az alábbiak szerint állapítja meg : 
                                           Lövői Sportegyesület                         5 727 400 Ft, az alábbi  
                                           megosztás szerint:             
                                           Labdarugó szakosztály                       4 300 000  Ft     
                                           Sakk szakosztály                                   850 000 Ft 
                                           Ritmikus gimnasztika szakosztály        300 000 Ft  
                                           Asztalitenisz klub                                  277 400 Ft 
                            
                                          Önkéntes Tűzoltó Egyesület Lövő      2 028 000 Ft         
                                          Lövői Polgárőr Egyesület                       550 000 Ft 
                                          Tenisz Klub Lövő                                   950 000 Ft 
                                           A Lövői Íjász és Hagyományőrző   
                                           Egyesület                                                600 000 Ft  
                                           Lövői Horgász Egyesület                    5 500 000 Ft     
 
                                          Az egyesületek támogatását az önkormányzat 2018. évi  
                                          költségvetéséről szóló rendelet tartalmazza.    
                                
                                          A képviselő-testület megbízza a polgármestert  
                                          erre vonatkozó támogatási megállapodások megkötésével. 
   
                                          Határidő: 2018. március 31. 
                                         
                                          Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
                                                        Lukács Antalné jegyző   
 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek és alapítványok 
2018.évi támogatását az alábbiak szerint állapítja meg: 
   
Római Katolikus Plébánia Lövő           1 500 000  Ft 
Lövői Nagyboldogasszony Templom 
kórusa                                                       270 000 Ft  
Vöröskereszt Alapszervezete                   670 000 Ft 
„A gyermekekért és az iskoláért” 
 Alapítvány                                              1 705 000 Ft  
Kardos Mente Erdélyért Alapítvány          100 000 Ft 
Lövői Napköziotthonos Óvoda Óvodásaiért   
Közalapítvány                                            120 000 Ft  
Horváth László Alapítvány                        500 000 Ft  
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Határozati javaslat folytatása: 
 
 A civil szervezetek és az alapítványok támogatását az önkormányzat 2018. évi költség-
vetéséről szóló rendelet tartalmazza. A képviselő-testület megbízza a polgármestert erre 
vonatkozó támogatási megállapodások megkötésével. 
  
Határidő: 2018. március 31.  
 
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: 
 
20/2018.(III.05.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
                                            civil szervezetek és alapítványok 2018.évi támogatását az alábbiak 
                                            szerint állapítja meg: 
   
                                           Római Katolikus Plébánia Lövő           1 500 000  Ft 
                                           Lövői Nagyboldogasszony Templom  
                                           kórusa                                                      270 000  Ft 
                                           Vöröskereszt Alapszervezete                   670 000 Ft 
                                          „A gyermekekért és az iskoláért „ 
                                           Alapítvány                                             1 705 000 Ft  
                                           Kardos Mente Erdélyért Alapítvány        100 000 Ft 
                                           Lövői Napköziotthonos Óvoda Óvodásaiért  
                                           Közalapítvány                                          120 000 Ft  
                                           Horváth László Alapítvány                       500 000 Ft  
 
                                          A civil szervezetek és az alapítványok támogatását az 
                                          önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet 
                                          tartalmazza.         
   
                                         A képviselő-testület megbízza a polgármestert  
                                         erre vonatkozó támogatási megállapodások megkötésével. 
   
                                         Határidő: 2018. március 31.  
                                         
                                         Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
                                                       Lukács Antalné jegyző   
 
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet –tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és 
egyhangulag megalkotta a 1/2018.(III.14.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat  
2018. évi költségvetéséről.               
 
         
                                                       ( rendelet csatolva ) 
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2.) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi     
     támogatásokról szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Lukácsné:a képviselő-testület felkérése elkészítettem a  pénzbeli és természetben nyújtott 
szociális ellátásokról és gyermekvédelmi  támogatásokról szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati 
rendelet módosítására vonatkozó tervezetet, mely az újszülöttek családjának támogatására és 
települési temetési támogatás 40 000 Ft-ra történő módosítását tartalmazza. 
 
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 2/2018.(III.14.) önkormányzati rendeletét a pénzbeli és 
természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 
3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
                                                     ( rendelet csatolva ) 
 
 
3.)Egyéb feladatok  
 
Hollósi Gábor :az önkormányzat tulajdonában lévő Hunyadi u.1. szám alatti lakásban már 
több éve bérlőként lakik Papp Tibor kántor.2017.december 31-el a lakásbérleti szerződés 
lejárt,ennek meghosszabbítását kéri. 
 
Hozzászólás: 
 
Tischlerné Németh Noémi : javaslom a bérleti díj 30 000 Ft-ra történő felemelését, a 
lakásbérleti szerződésének a meghosszabbítását 2018.december 31-ig. 
                                    
                                   
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező Hunyadi u.1.szám 
alatti önkormányzati lakást 2018.január 01-től  2018.december  31-ig Papp Tibor Lövő, 
Hunyadi  utca 1. szám alatti lakosnak bérbe adja. 
 
A képviselő-testület a bérleti díjat 2018.április 01-től  havi 30 000 Ft-ban állapítja meg,és 
megbízza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésével. 
 
 Határidő: 2018.március 20. 
                
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:  
 
21/2018.(III.05.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát 
                                           képező Hunyadi u.1.szám alatti önkormányzati lakást 2018. 
                                           január 01-től  2018.december  31-ig Papp Tibor Lövő, Hunyadi  
                                           utca 1. szám alatti lakosnak bérbe adja. 
 
                                          A képviselő-testület a bérleti díjat 2018.április 01-től  havi 30 000  
                                          Ft-ban állapítja meg,és megbízza a polgármestert a bérleti szerződés    
                                          megkötésével. 
 
                                          Határidő: 2018.március 20. 
                
                                          Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
 
Lukácsné: ismerteti a Győri Egyházmegyei Levéltár kérelmét a képviselőknek. A levéltár  
magánszemélyeknek, önkormányzatoknak a „ Fogadja örökbe a múltját „  elnevezésű  
programjának segítségével lehetőséget ad arra,hogy a rossz állapotban lévő  iratok restaurálási  
költségeihez hozzájárulhassanak. A Lövő,Vegyeskönyv I.( ker.ház.1695-1787,áttértek 1734- 
1786) szorul restaurálásra, ehhez kérnek támogatást az önkormányzattól. 
 
 
Hozzászólás: 
 
Hollósi Gábor: a restauráláshoz 100 000 Ft támogatást javaslok, kérve a korlátlan hozzáférés 
lehetőségét is. 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Lövő,Vegyes  
anyakönyv I. restaurálásához  100 000 Ft támogatást biztosít. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésével,és a megállapított 
támogatás átutalásával. 
 
Határidő: 2018.április 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:  
 
22/2018.(III.05.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy  
                                            dönt,hogy a Lövő,Vegyes anyakönyv I. restaurálásához   
                                            100 000 Ft támogatást biztosít. 
 
                                            A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat  
                                            közlésével,és a megállapított támogatás átutalásával. 
 
                                           Határidő: 2018.április 15. 
 
                                           Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
Hollósi Gábor: az új építési telkek kialakításához kezdeményeznünk kell a 0185/38 hrsz-ú 
5,4849 ha ,91.57 AK értékű külterületi szántó ingatlan belterületbe vonását. 
Az ingatlan terület felhasználásának célja kertvárosias lakóterület, új utca kialakítása  
a község fejlődésének,népességének növelése érdekében. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:  
 
1.) Lövő Község Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezi az önkormányzat 
tulajdonában lévő lövői 0185/38 hrsz-ú  5,4849 ha,91.57 AK értékű külterületi szántó ingatlan 
belterületbe vonását. 

 
2.) A lövői 0185/38  hrsz-ú ingatlanon a területfelhasználás célja kertvárosias lakóterület és új 
utca kialakítása.  
 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, 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 fejlesztések, 
telekalakítás, művelési ágváltás az Önkormányzat anyagi hozzájárulásával valósul 
meg. 
 
Határidő: 2018.március 14. 
 
Felelős: Hollósi Gábor  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
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23/2018.(III.05.) határozat:  
 
1.) Lövő Község Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezi az önkormányzat 
tulajdonában lévő lövői 0185/38 hrsz-ú  5,4849 ha,91.57 AK értékű külterületi szántó ingatlan 
belterületbe vonását. 

 
2.) A lövői 0185/38  hrsz-ú ingatlanon a területfelhasználás célja kertvárosias lakóterület és  
új  utca kialakítása.  
 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, 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 fejlesztések, 
telekalakítás, művelési ágváltás az Önkormányzat anyagi hozzájárulásával valósul 
meg. 
 
Határidő: 2018.március 14. 
 
Felelős: Hollósi Gábor  
 
Lukácsné: a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC.törvény  83. §-a alapján a köznevelési 
intézmény átszervezéséről a fenntartónak ki kell kérni a vagyonkezelésben érintett ingatlan  
tulajdonosának a véleményét. A Soproni Tankerületi Központ a Lövői Általános Iskolában  
a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésének-oktatásának bővítését, és az iskola 
szakmai alapdokumentumaiba az autizmus spektrum zavar felvételét tervezi. Az autizmus  
spektrumzavarral diagnosztizált tanulók  ellátása az utazó gyógypedagógiai hálózat által 
megoldható.A Központ a képviselő-testület döntését kéri az átszervezési javaslatról.    
 
Hozzászólás: 
 
Hollósi Gábor:javaslom a képviselő-testületnek az elhangzott intézmény- átszervezési  
javaslatot támogassa. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Soproni Tankerületi Központ  
intézmény-átszervezési javaslatával egyet ért. 
 
Támogatja, hogy a Lövői Általános Iskolában 9461.Lövő,Fő utca 183.székhelyen a sajátos  
nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása bővítését,és az autizmus spektrumzavar  
ellátásának felvételét a szakmai alapdokumentumokba. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármester a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2018.március 26. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
24/2018.(III.05.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Soproni 
Tankerületi Központ intézmény-átszervezési javaslatával egyet ért. 
 
Támogatja, hogy a Lövői Általános Iskolában 9461.Lövő,Fő utca 183.székhelyen a sajátos  
nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása bővítését,és az autizmus spektrumzavar  
ellátásának felvételét a szakmai alapdokumentumokba. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármester a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2018.március 26. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
Dr.Székely Éva Mária: ismerteti az LKBT előző évi rendezvényeit, eredményeit. 
 
A hazahívó rendezvénnyel kapcsolatosan megköszöni az önkormányzat támogatását és az 
SZKK színvonalas lebonyolítását. Álláspontja szerint ilyen rendezvényt három évente 
is lehetne rendezni,nem kellene ezt öt évre kitolni.   
 
Tájékoztatja a jelenlévőket a rendezvényről egy kiskönyvet szeretnének kiadni,ennek 
elkészítését Bausz Sándor felvállalta. Az elhangzottak a DVD-n rendelkezésre állnak, nagyon 
sok fotó készült,így ezeket kell összeszerkeszteni. 
A megjelentetéshez az önkormányzat támogatását kéri, illetve abban kér segítséget,hogy 
ezeket mennyi példányszámban készítsék el,és ezek terjesztését ki vállalja fel,itt gondoltak a 
Szolgáltató és Kulturális Központ munkatársaira. A könyv megjelenésének költségét Bausz 
Sándor kb.1,5 M Ft-ra becsüli. 
 
A Lövő 2 történetéről szóló könyv elkészítése szintén folyamatban van,itt felkérték Dr. 
Randnóczi Évát, akivel már szerződést is kötöttek,de véleménye szerint ebben az elkészítés 
időpontja nem került rögzítésre,ennek korrigálására szükség lenne. 
    
Elmondja,hogy a rendezvényeikről nagyon sok DVD-vel rendelkeznek,itt a már meglévő 
dokumentumaik és a falu emlékeihez szükségük lenne egy helyiségre,gondol itt a faluházra. 
 
Elmondja, hogy az idősek között nagyon sokszor megfordul,és igény lenne a községben 
egy idősek otthonára,mely csak nappali ellátást nyújtana. 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy a burganlandi településsel Schützen am Gebirge 
a kapcsolatfelvétel elindult,de sajnos részükről nem nagy a fogadóképesség. 
 
Elmondja, hogy az idei évben is négy rendezvényt szerveznek,melyben az első nőnapi  
rendezvény 2018.március 11-én vasárnap kerülne megrendezésre. A rendezvény 
ingyenes, melyre a képviselőket és a lakosságot is várják. 
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Hozzászólások: 
 
Tischlerné Németh Noémi: álláspontja szerint jó lenne még ebben az évben kiadni ezt a 
kiskönyvet. Véleménye szerint többnyire azok vennék meg, akik a rendezvényen részt vettek, 
így nem javasol 250  -300 db példányszámnál többet kinyomtatni. 
 
Hollósi Gábor: természetesen az önkormányzatunk miden segítséget, és támogatást megad a  
könyv megjelentetéséhez,várjuk a pontos árajánlatot ehhez. Úgy gondolom egy ilyen 
rendezvényt elég öt évente megrendezni. 
A faluházban lesz majd egy helyiség ahová az LKBT anyagai elhelyezhetők lesznek. 
 
Balics János: az LKBT nagyon sok mindennel foglalkozik,így ezek megtárgyalására egy  
külön napra lenne szükség. 
 
Szorgalmazza a Lövő 2 története könyv mielőbbi megjelentetését,hiszen ez már több éve 
húzódik. Elmondja, hogy Alapítványuknak közel 2 M Ft áll rendelkezésre,ennek  
felhasználásáról a kuratórium dönt majd. 
 
Elmondja, hogy a temetői kápolna felújítását még az ő ciklusa alatt elkezdték,de megszakadt, 
ennek folytatására szükség lenne. A temetőben az új ravatalozóban néhány burkolólap 
leesett,ezek javítását  kéri. Fontosnak tartaná, hogy a temetésekkor a lélekharang ismételt 
megszólaljon,és a kerítéssel is kezdeni kellene valamit. 
 
Javasolja az önkormányzatnak a hangulatjavító beruházásokra, intézkedésekre helyezze 
inkább a nagyobb hangsúlyt. Pl.a templomtól felfelé fontos lenne a járda felújítása, bicikli út 
és sportcsarnok létesítése,minél több pályázat beadása hiszen csak így valósítható meg az 
állandó fejlesztés,fejlődés. 
 
Elmondja,hogy a Gazdabolt előtt rendezetlen a környezet,a faluképet rontják az ott tárolt 
anyagok,jó lenne ha ez ügyben sikerülne a vállalkozóval megállapodni. 
 
Megkérdezi az önkormányzat bérli-e a Soproni Vízmű Zrt. épületét ?     
 
Hollósi Gábor reagál a felvetésekre: 
 
Egy jól működő vízmű telepet zártak be, nem értjük miért. Még nem ismert a Soproni Vízmű 
Zrt. mit kíván kezdeni az épülettel,nem szeretnénk ha mások vennék meg,ezért döntött 
a képviselő-testület az ingatlan bérlése mellett. Jelképes áron havi 30 000 Ft + ÁFA összegért 
béreljük az épület egy részét,így elővásárlási jogot szerezhetünk majd a későbbiekben. 
 
Önkormányzatunk igyekszik a pályázati lehetőségeket kihasználni,a mai napon két darab 
10 M Ft-os pályázatot nyújtottunk be. 
 
A kápolna is fontos,de a templom lábazatának helyreállítását terveztük be az idén. 
A lélekharangról még nem kaptam bejelentést, ennek utána nézek. 
Van olyan utca ahol járda sincs még,ezeket próbáljuk megoldani először. 
A sportcsarnokra kaptunk már tavaly ajánlatot, ennek megvalósítási lehetőségét vizsgáljuk. 
A Gazdabolttal folyamatosan egyeztetünk, próbáljuk a rendet betartatni a tulajdonossal.  
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