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Községi Önkormányzat  
 
Lövő      
 
9-1/2018. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2018.szeptember 19-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  
                       6 fő választópolgár     
 
Meghívottak:  Galavics Péter a Lövői Sportegyesület elnöke  
                       Rákóczi László igazgató     
 
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.)Tájékoztató a 2017.évi adóigazgatási tevékenységről  
 
2.)Beszámoló a Sportegyesület 2017.évi munkájáról   
 
 3.)Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2018.I. félévi tájékoztatója 
         
4.)Az önkormányzat 2018.I.félévi tájékoztatója   
 
5.)A Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása  
    
6.)Tájékoztató a Bursa Hungaria Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019.évi 
    fordulójáról 
 
7.)Lövő község településrendezési tervének módosítása,véleményezési eljárás lezárása 
 
8.)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: 
 
53/2018.(IX.19.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az  
alábbi napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén: 
 
1.)Tájékoztató a 2017.évi adóigazgatási tevékenységről  
 
2.)Beszámoló a Sportegyesület 2017.évi munkájáról   
 
 3.)Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2018.I. félévi tájékoztatója 
         
4.)Az önkormányzat 2018.I.félévi tájékoztatója   
 
5.)A Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása  
    
6.)Tájékoztató a Bursa Hungaria Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019.évi 
    fordulójáról 
 
7.)Lövő község településrendezési tervének módosítása,véleményezési eljárás lezárása 
 
8.)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: 
 
54/2018.(IX.19.)határozat:  Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
                                             jegyzőkönyv hitelesítőnek Balics Kamillt választja meg. 
                                               
                                             Határidő: Azonnal  
           
                                             Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
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1.)Tájékoztató a 2017.évi adóigazgatási tevékenységről  
 
                                     ( írásos előterjesztés csatolva ) 
 
Lukácsné: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a napirend előadója nem tudott megjelenni 
a mai ülésen,így a tájékoztatót ő terjeszti elő. Ismerteti a jelenlévőknek a képviselő-testület 
milyen adókat vezetett be a településen. Ismerteti adónemenként az előírásokat, a befolyt  
összegeket, a hátralékokat. Ismerteti milyen egyéb feladatokat lát el még az adóügyi  
előadó.Elmondja,hogy Lövő községben az adózási morál jó,a hátralék összege a befizetett 
adókhoz viszonyítva alacsony,de a hátralékok behajtása nem minden esetben vezetetett 
eredményre, mivel már több szervezet felé tartoznak az adózók.  
 
Kérdés:  
 
Varga Tibor: kétszer kaptunk csekket ugyanazon időszakra, mi volt ennek az oka ?  
 
Hollósi Gábor reagál a feltett kérdésre: az adóügyi munkát az ASP rendszeren keresztül végzi 
a dolgozónk, és a rendszer 2018.februárjában két csekket adott ki, egyiket az első félévre,a 
másikat a második félévre. Aki mindkét csekket akkor befizette most nem kapott, de  
mások igen. Természetesen csak egyik csekket kell befizetni az adózóknak. 
 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017.évi adóigazgatási  
tevékenységről szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
   
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
             Lukács Antalné jegyző           
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
                                           
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
55/2018.(IX. 19.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017.évi  
                                              az adóigazgatási tevékenységről szóló tájékoztatót az 
                                              előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.                                            
 
                                              Határidő: Azonnal  
 
                                              Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
                                                           Lukács Antalné jegyző           
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2.)Beszámoló a Sportegyesület 2017.évi munkájáról   
 
                                     ( írásos előterjesztés csatolva ) 
Kérdések:  
 
Hollósi Gábor: megkérdezi az egyesület elnökét,hogyan látja a labdarugó csapat jelenlegi 
helyzetét ?  
 
Kovács Zoltán: megkérdezi miért nem tartottak sportgyűlést ha látták,hogy gondok vannak 
a csapat körül ?Mi volt az oka annak,hogy a csapattagok nem mehettek ki  külföldre a  
kisbusszal,le van-e szabályozva a busz használata ?A Tao pénzeket mire használták fel ?  
A nagy csapatnál miért kevés a játékosok száma,és kaptak –e új mezt a játékosok ? 
 
Mészárosné Lökkös Ildikó: Ön szerint mi vezetett oda, hogy az ifjúsági csapatból  
elmennek a játékosok,miért jobb más faluban játszani a helyi fiataloknak ? 
 
Takács Gábor József: álláspontja szerint az elnök a vezetőségi tagokkal nem megfelelően 
kommunikál,nem osztja meg a problémákat. Hangsúlyozza szükség lenne a taggyűlés 
mielőbbi összehívására. 
 
Galavics Péter reagál a felvetettekre: Állandó létszámgondokkal küzdünk mindkét  
csapatnál,új edző van,és nagyon kevesen jelennek meg az edzéseken, az eredményeink ezt 
mutatják. A nagycsapatnál többen az utolsó pillanatban mondták le a mérkőzéseken  
való részvételt,és legtöbbször az ifi csapatból tudtuk pótolni a kieső embert. 
Az egyesület tagjai részére személyenként 3 db mezt vásároltunk. 
  
Az utánpótlás helyzete is nagyon rossz, a képzés hiánya miatt kevés a fiatal, közülük is többen 
elmentek más településre, például Sopronhorpácsra futbalozni.  Véleményem szerint ennek az 
oka, hogy alacsonyabb osztályban könnyebb játszani, nincs akkora követelmény. 
A MLSZ szabályzata alapján meg van az, hogy az utánpótlás csapatban hány évesek,és 
hány fő játszhat kor szerint. 
 
A kisbuszt pályázati támogatással kaptuk,5 évig nem mehet külföldre ennek utána 
néztem,ezért nem adtam oda a fiataloknak amikor kérték. 
 
A Tao pénzeken kispadot,fűnyíró traktort,egyéb felszereléseket vásároltunk az előző évben. 
 
Nem igaz az, hogy a vezetőségi tagokkal nem kommunikáltam a jelentkező gondokról. 
Novemberben tervezem összehívni az egyesület taggyűlését.   
   
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Lövői Sportegyesület 2017.évi 
munkájáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
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A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
56/2018.(IX.19.)határozat:  Lövő Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Lövői   
                                             Sportegyesület 2017.évi munkájáról szóló beszámolót az  
                                             előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
                                             Határidő: Azonnal  
 
                                             Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
3.)Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2018.I. félévi tájékoztatója 
         
Lukácsné: ismerteti a Hivatal 2018.évi bevételeit, kiadásait a jelenlévőknek. 
Ismerteti milyen problémákkal, gondokkal küszködnek a Hivatalban. 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy az Állami Számvevőszék ellenőrzést 
tart Lövő Község Önkormányzatánál,és ez melyik évekre terjed ki.  
 
                                            ( írásos előterjesztés csatolva )  
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
   
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 
2018. I. félévi költségvetésének teljesítését  
  
22 503 681 Ft bevétellel 
 
18 204 282 Ft kiadással az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja. 
 
Határidő: Azonnal         
 
Felelős: Lukács Antalné jegyző 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
57/2018.(IX.19.)határozat:Lövő  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
                                           Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2018. I. félévi 
                                           költségvetésének teljesítését  
               
                                          22 503 681 Ft bevétellel 
 
                                          18 204 282  Ft kiadással az előterjesztésben foglaltak szerint 
                                          jóváhagyja. 
                                         
                                          Határidő: Azonnal  
 
                                           Felelős: Lukács Antalné jegyző 
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4.)Az önkormányzat 2018.I.félévi tájékoztatója 
 
 
Hollósi Gábor: ismerteti az önkormányzat 2018.I.félévi bevételeit és kiadásait.                                               
 
                                                 ( írásos előterjesztés csatolva ) 
 
Lukácsné: A központilag biztosított pótelőirányzatok (pl. bérkompenzáció, ágazati 
pótlék, közfoglalkoztatottak bére és járulékai,országgyűlési választásokra kapott támogatás ) 
miatt az előirányzatok változnak, a bevételi és kiadási főösszegek szintén emelkednek,ezért a 
költségvetési rendeletet módosítani szükséges. Az előirányzatok működési kiadásra kerültek  
felhasználásra.  
 
Ismerteti az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet-
tervezetet.  
 
Ismerteti az előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható következményeiről. 
 
 
                                       ( Előzetes hatásvizsgálati lap csatolva )  
 
 
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és  
egyhangulag megalkotta a 8/2018.(X.01.) rendeletét az önkormányzat 2018. évi  
költségvetéséről szóló 1/2018.(III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
 
                                                ( rendelet csatolva ) 
 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi összevont költségvetés  
I. félévi teljesítését  
 
541 496 108 Ft bevétellel  
171 828 240 Ft kiadással az előterjesztésben foglaltak szerint e l f o g a d j a. 
  
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
             Lukács Antalné jegyző  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
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58/2018.(IX.19.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                            a 2018.évi összevont költségvetés I. félévi teljesítését  
 
                                           541 496 108 Ft bevétellel  
                                            171  828 240 Ft kiadással az előterjesztésben foglaltak szerint  
                                           e l f o g a d j a. 
                            
                                           Határidő: Azonnal  
                                             
                                           Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
                                                        Lukács Antalné jegyző 
 
 
5.)A  Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása  
   
                                           ( írásos előterjesztés csatolva ) 
 
Lukácsné: az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.évi  
CXXV. törvény 31. §-a alapján az önkormányzatnak öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi  
programot kell elfogadni. 
A helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű  
társadalmi csoportok –különös tekintettel a bők,mélyszegénységben ,romák,a fogyatékkal 
élő személyek,valamint a gyermekek és idősek csoportjára- oktatási,lakhatási,foglalkoztatási 
egészségügyi és szociális helyzetéről,illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben 
meg kell határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében  
szükséges intézkedéseket. 
 
A törvény értelmében az önkormányzat az államháztartás alrendszereiből,az európai uniós 
forrásokból,illetve nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból 
származó,egyedi döntés alapján nyújtott,pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor  
részsesülhet,ha az e törvény rendelkezéseinek megfelelő,hatályos helyi esélyegyenlőségi 
programmal rendelkezik. A jelenlegi program 2013-2018-ig érvényes. 
Az új program 2019-2023-évekre szól.Röviden ismerteti a programot. 
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és  
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.évi CXXV. törvény 31.§ (1) bekezdése alapján 
a 2019-2023 évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programot megvitatta,és az előterjesztésben 
foglaltak szerint elfogadta. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt ennek elküldésével. 
 
Határidő: 2018.október 15. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
              Lukács Antalné jegyző        
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi  
határozatot hozta:  
 
59/2018.(IX.19.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyenlő 
bánásmódról és esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.évi CXXV. törvény 31.§ (1) 
bekezdése alapján a 2019-2023 évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programot megvitatta,és az 
előterjesztésben foglaltak szerint elfogadta. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt ennek elküldésével. 
 
Határidő: 2018.október 15. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
              Lukács Antalné jegyző        
 
6.)Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer  
     2019. évi fordulójáról  
 
Lukácsné:a felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos 
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban 
való részvételt. E cél elérésének érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind 
pedig önkormányzati forrásokat mobilizálni kíván.  
 
A „Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer ” többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi 
fedezeteként három forrás szolgál: 
                                                                     
1.)A települési önkormányzat által nyújtott támogatás: 
 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a 
szinten történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot 
elbírálni. Ennek megfelelően az önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat helyben kerül elbírálásra.  
A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat. 
 
2.) Megyei önkormányzat által nyújtott támogatás: 
 
A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti az önkormányzat által támogatott 
pályázó, vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő 
ösztöndíj összegét. 
                                                                   
3.) Intézményi támogatás: 
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban 
tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly módon kíván 
hozzájárulni, hogy települési (és megyei) önkormányzat által megállapított támogatási 
összeget a támogatással megegyező mértékben – a Minisztérium hivatalos lapjában közzétett 
értékhatárig – kiegészíti.            
Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2018. évi fordulóban 5.000 Ft/fő/hó 
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volt. Az ösztöndíjat az a felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató  
-az állami költségvetés terhére –támogatást kap. 
 
Az önkormányzatok számára a pályázati rendszerben való részvétel önkéntes. A pályázat 
kiírásának feltétele, hogy a települési önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica 
Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához, mely egyúttal a Bursa Hungaria Elektronikus 
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerhez ( a továbbiakban: EPER-Bursa  rendszer) 
történő csatlakozást is magában foglalja,és nyilatkozzon az Általános Szerződési Feltételek (a 
továbbiakban: ÁSZF) elfogadásáról, s a későbbiekben is az ebben foglaltak szerint kell 
eljárnia. A csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje 2018. október 3. 
 
Az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott pályázatokat( „A” és „B” típusú ) 
2018. október 5-ig kell kiírni. A pályázatok beadási határideje: 2018. november 6. 
Az EPER-Bursa rendszerben a pályázók a regisztrációt követően maguk rögzítik adataikat. 
Az önkormányzatoknak a pályázók által elektronikusan kitöltött és a rendszerből kinyomtatott 
pályázati űrlapon az önkormányzathoz benyújtott pályázatok befogadását,formai ellenőrzését 
és elbírálását kell elvégezniük az EPER-Bursa rendszerben.   
 
 
A napirendhez kérdés,hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2019. évi fordulójához.                     
Az önkormányzat az ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójának általános szerződési feltételeit 
elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása 
során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére a 
csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról a nyilatkozatot az 
önkormányzat nevében megtegye. 
  
Határidő: 2018. október 3.  
 
 Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
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60/2018.( IX.19.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
                                            csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 
                                            hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 
                                            támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 
                                            Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához.                     
                                            Az önkormányzat az ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójának 
                                               általános szerződési feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal 
                                            arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során 
                                            maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben  
                                            foglaltaknak megfelelően jár el. 
 
                                            Megbízza a polgármestert, hogy az Emberi Erőforrás  
                                            Támogatáskezelő részére a csatlakozásról, valamint az  
                                            elektronikus adatbázis  használatáról a  nyilatkozatot az 
                                            önkormányzat nevében megtegye. 
 

         Határidő: 2018. október 3. 
       
         Felelős: Hollósi Gábor polgármester  

 
 
 
 
7.) Lövő község településrendezési tervének módosítása, véleményezési eljárás lezárása 
 
                                                                                                                                                                                   
Lukácsné: Lövő Község Önkormányzata a 30/2018.(IV.18.)határozatával rendelkezett 
arról,hogy a hatályos településrendezési eszközöket módosítani kívánja. A véleményezési 
eljárás 2018.július 18-i keltezéssel a településrendezési eszközök módosítása tárgyában 
megtörtént. A lakossági fórum 2018.augusztus 9-én került megtartásra,azt követő 8 napon 
belül  vélemény,észrevétel nem érkezett. 
A véleményezésre benyújtott 2018.július 18-án kelt tervdokumentációhoz az alábbi 
vélemények keletkeztek: 
 
Magyar Közút Nonprofit Zrt.: A jelenlegi helyszínrajzi és keresztmetszeti kialakítás mellett 
a kiemelt segéllyel határolt útpályán úgy közlekednek a tehergépkocsik,hogy a meglévő  
szegélyre ráhajtanak. Jelenleg folyamatban van az adott útszakasz felújításának az 
előkészítése. A tervek tartalmazzák az útpálya megfelelő szélességű kiépítését, azonban az út 
melletti gyalogjárda és a zöldfelület rovására. 
Kérjük a településrendezési terv módosítása során a szabályozási vonalat annak megfelelően 
meghatározni, hogy a közúttal határos 482 helyrajzi számú ingatlan teljes hosszán biztosítva  
legyen az útkategóriának megfelelő keresztmetszeti szélesség. 
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Az észrevérelre a javasolt válasz: a véleményezésre benyújtott tervdokumentáció 18.oldalon 
leírásra került,hogy a „Az útterület 1,60-3,50 a m szélesítése elegendő teret ad az útburkolat  
felújításához és a padka rendezésére,az ívek kismértékű korrekciójára.” A tervezet a fenti  
észrevételnek megfelelően tartalmazza a területrész szabályozását. 
 
Egyetértő véleményt adott: 
 
1.) Gy-M-S megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész 
2.)Gy-M-S Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály  
Természetvédelmi Osztály 
3.)  Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  
4.)  Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
5.) Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi és 
Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály  
6.)  Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság  
7.) Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 
8.) Gy-M-S Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztálya 
Földhivatali Osztály   
9.) Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály 
10.) Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság  
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem érkezett. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lövő község településrendezési 
eszközeinek módosításához érkezett véleményeket és a partnerségi egyeztetés jegyzőkönyvét 
és feljegyzését megismerte. A képviselő-testület az előterjesztést tudomásul vette. 
 
A képviselő-testület tudomásul veszi a beérkezett észrevételeket. A Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. észrevételét már a véleményezésre bocsátott tervezetben is figyelembe vette és az új 
szabályozási vonalat annak figyelembevételével jelölte ki. 
 
A partnerségi egyeztetés alapján keletkezett véleményeket megismerte. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a záró szakmai véleményezési eljárás  
lefolytatására. 
 
Határidő: 2018.október 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi  
határozatot hozta:  
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61/2018.(IX.19.)határozat:  Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lövő  
község településrendezési eszközeinek módosításához érkezett véleményeket és a partnerségi 
egyeztetés jegyzőkönyvét és feljegyzését megismerte. A képviselő-testület az előterjesztést 
tudomásul vette. 
 
A képviselő-testület tudomásul veszi a beérkezett észrevételeket. A Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. észrevételét már a véleményezésre bocsátott tervezetben is figyelembe vette és az új 
szabályozási vonalat annak figyelembevételével jelölte ki. 
 
A partnerségi egyeztetés alapján keletkezett véleményeket megismerte. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a záró szakmai véleményezési eljárás  
lefolytatására. 
 
Határidő: 2018.október 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
8.)Egyéb feladatok 
 
Rákóczi László: iskolánkban már több éve készülünk a középső épület felújítására,ennek 
érdekében 750 000 Ft-ért a terveket elkészítettük,és rendelkezünk építési engedéllyel is. 
Kivitelei tervek még nem készültek ezek kb.1 500 000 Ft-ba kerülnének. 
Már több éve egyeztetést folytatatunk a Tankerülettel annak érdekében, hogy ezen épület  
felújítását el tudjuk végezni,de más iskolák kaptak valamilyen okok miatt támogatást. 
Az idei évben a sopronhorpácsi,a fertődi,fertőszéplaki és a harkai általános iskola kapott 
támogatást felújításra. 
 
Statikussal is megnézettük az épületet, a tetőtéri ráépítést is elbírja. A felújítást 2.ütemben 
szeretnénk elvégezni,ez 1.ütem tervezett költsége kb.50 000 000 Ft,melyben az  alsó  
szint újulhatna meg. A 2. ütemben a tetőtérben lévő helyiségek kialakítására kerülne sor, 
ennek várható költsége kb. 70 000 000 Ft. Ez a felújítás csak akkor valósulhat meg,ha  
ehhez a Tankerülettől a támogatást megkapjuk. 
Úgy tudom a képviselő-testület a 2018.évi költségvetésében erre 25 000 000 Ft-ot 
különített el.Kérném ezt „A gyermekekért és az Iskoláért Alapítvány számlájára 
utalja át az önkormányzat”.Az remélem,így a Tankerülettől is előbb megkaphatjuk a  
támogatást. Utána jártam ennek törvényi akadálya nincsen. 
 
Hozzászólás:  
 
Hollósi Gábor: a 2018.évi költségvetésünkben 25 000 000 Ft terveztünk az középső épület  
felújítására. Javaslom az Alapítványnak adjuk át ezt az összeget 2018.december 15-én, 
három éven belüli felhasználásra. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:  
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Általános Iskola középső 
épületének felújításra 25 000 000 Ft támogatást biztosított a 2018.évi költségvetésében. 
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Határozati javaslat folytatása:  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapított támogatást  
„A Gyermekekért és az Iskoláért Alapítvány” számlájára utalja át 2018.december 15-ig. 
 
Amennyiben a felújítás három éven belül nem történik meg a támogatást teljes összegben az 
Alapítvány köteles az önkormányzat számlájára visszautalni. 
 
Határidő: 2018.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:  
 
62/2018.(IX.19.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői 
Általános Iskola középső épületének felújításra 25 000 000 Ft támogatást biztosított a 
2018.évi költségvetésében. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapított támogatást  
„A Gyermekekért és az Iskoláért Alapítvány „számlájára utalja át 2018.december 15-ig. 
 
Amennyiben a felújítás három éven belül nem történik meg a támogatást teljes összegben az 
Alapítvány köteles az önkormányzat számlájára visszautalni. 
 
Határidő: 2018.december 15. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester     
  
Hollósi Gábor: a Lövői Napsugár Óvodában a kiscsoportban a hidegben többször fáztak 
a gyermekek,ezért szakemberrel megnézettük mi az oka ennek. Sajnos kiderült  
a padlás egyes részének hőszigetelése a felújításkor elmaradt. Stánitz József kőművesmester  
által a munkára adott árajánlatot ismerteti. Ennek kivitelezési költsége 1013 877 Ft. 
Javaslom a munkát végeztessük el,és a fenti összeget átcsoportosítással a 2018.évi 
költségvetésből biztosítjuk. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:    
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Napsugár Óvoda padlásának 
hőszigetelésére 1 013 877 Ft-ot biztosít. 
 
A képviselő-testület a 2018.évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást  
rendeli el: 
 
ZÁROLÁS:  A K513 Tartalék kiadási előirányzaton 1 013 877 Ft. 
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A határozati javaslat folytatása: 
 
KIADÁSI PÓTEL ŐIRÁNYZAT : a képviselő-testület a K71 Ingatlanok felújítása rovaton 
798 328 Ft-ot,a K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovaton 
215 549 Ft-ot biztosít a 066020 Város-és községgazdálkodási cofogon.   
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével,és a megállapított 
összeg átutalásával. 
 
Határidő: 2018.október 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
A jelenlévők javaslattal egyet értetek. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
63/2018.(IX.19.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői 
Napsugár Óvoda padlásának hőszigetelésére 1 013 877 Ft-ot biztosít. 
 
A képviselő-testület a 2018.évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást  
rendeli el: 
 
ZÁROLÁS:  A K513 Tartalék kiadási előirányzaton 1 013 877 Ft. 
 
KIADÁSI PÓTEL ŐIRÁNYZAT : a képviselő-testület a K71 Ingatlanok felújítása rovaton 
798 328 Ft-ot,a K74 Felújítási  célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovaton 
215 549 Ft-ot biztosít a 066020 Város-és községgazdálkodási cofogon.   
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével,és a megállapított 
összeg átutalásával. 
 
Határidő: 2018.október 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
Hollósi Gábor: tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy a lövői 1211/ 3 hrsz-ú kivett saját 
használatú 207 m2 területű ingatlan Nagy Róbert Lövő,Kert utca 20.szám alatti lakos 
tulajdonában van. Az építkezések, a közlekedés miatt a Kert utcában az útra szükség lenne. 
Már többször  a lakók is megkeresték,jómagam is többször egyeztettem vele,és  
felajánlottam,hogy 900 Ft/m2-es áron az önkormányzat megvásárolja ezt területet. 
Sajnos nem  sikerült vele megegyezni. Felmerült a kisajátítás lehetősége is. 
Kérem a jegyzőnőt ismertesse ennek feltételeit. 
 
Lukácsné: ismerteti a kisajátításról szóló 2007.évi CXXIII.törvény előírásait. 
Álláspontja szerint nem biztos,hogy a kisajátítási céloknak és feltételeknek megfelelnénk, 
ebben az esetben a Kormányhivatal elutasítja a kérelmet. 
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