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Községi Önkormányzat
Lövő
5-1/2019.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2019.április 24-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 Antal Györgyné jegyző
Kovács Gábor lövői lakos
Wödl Erik lövői lakos
Meghívottak: Lágler Júlia intézményvezető
Orbánné Hajas Hajnalka intézményvezető-helyettes
Hollósi Gábor: köszönti az ülésen 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 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 2018.évi munkájáról
2.)„A térségi Közösségi Videó hálózat fejlesztése és FotóSuli elindítása” elnevezésű
pályázati projekt megvalósításához szükséges döntések
3.)„Lövőért Emlékplakett „ elismerések adományozása
4.) Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
35/2019.(IV.24.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.)Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 2018.évi munkájáról
2.)„A térségi Közösségi Videó hálózat fejlesztése és FotóSuli elindítása” elnevezésű
pályázati projekt megvalósításához szükséges döntések
3.)„Lövőért Emlékplakett „ elismerések adományozása
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 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:
36/2019.(IV.24.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
jegyzőkönyv hitelesítőnek Regényiné Demeter Mónikát választja
meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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1.)Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 2018.évi munkájáról
( írásos előterjesztés csatolva )
Lágler Júlia: röviden ismerteti a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,Lövő 2018.évi
beszámolóját. Tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy az előző évben állandó
létszámgondokkal küszködtek a 6 fő helyett átlagosan 4 fő látta el a feladatokat,de így is
kijártak a 23 településre.
A házi segítségnyújtásnál szintén jelentkeztek a létszámgondnok,1 személy fél évig
betegállományban volt.A feladatok zavartalan ellátása érdekében 1 személy felvételére a
házi segítségnyújtásban szükség lenne,de ehhez a Társulás nem járult hozzá. Véleménye
szerint ennek megoldására szükség lenne.

Orbánné Hajas Hajnalka:Család- és gyermekjóléti szolgáltatást Lövőn, Nemeskéren,
Völcsejen, Ivánban, és az idei évtől már Sopronhorpácson, Zsirán és Gyalókán látom el.
Lövőn 2018-ban 3 gyermek került alapellátásba. 1 gyermek esetében a különélő szülő
háztartásából került ki a kiskorú, és a Lövőn élő szülőhöz költözött. Itt a körülmények
feltárása, illetve a szülő-gyermek kapcsolatának megerősítése volt az elsődleges célkitűzés.
2 gyermek és családja esetében a lakhatási probléma miatt volt szükség a családgondozásra,
szerencsére a lakhatásuk megoldódott, így nem került sor a gyermekek kiemelésére.
5 személy esetében történt egyszeri esetkezelés, ők főleg információnyújtásban és
ügyintézéshez kérték a segítséget.
Összesen 3 személy ügyében érkezett jelzés. Egy alkalommal a rendőrség jelzett egy felnőtt
személlyel kapcsolatban, aki öngyilkosságot kísérelt meg. Mivel Lövőn volt a bejelentett
lakcíme, ezért a jelzést a mi szolgálatunknak küldték meg. A megadott címre kimentem
családlátogatás céljából, de nem találtam ott a jelzett személyt. Kiderült, hogy évekkel ezelőtt
valóban ott lakott, de már elköltözött.
A másik jelzést egy középiskola küldte, igazolatlan iskolai hiányzás miatt. A jelzés a tanév
végén érkezett, és a jelzett kiskorú nem érte el az 50 igazolatlan órát, így nála védelembe
vételre nem került sor. Egy alkalommal a gyámhivatal jelzett, mivel a jelzett kiskorú önként
kérte az ideiglenes hatályú elhelyezését. Az édesapja gyámsága alól szeretett volna kikerülni.
Mivel a lövőn élő édesanya körülményei alkalmasak voltak a gyermek fogadására, az
ideiglenes hatályú elhelyezést meg lehetett szüntetni, és az anya háztartásába került a kiskorú.
Több alkalommal történet adományközvetítés rászoruló családok részére: élelmiszer illetve
ruhaneműk továbbítása történt esetükben.
Tavaly két tábor megszervezésére is sor került: egy nyári és egy őszi napközis tábor. Ezeken
összesen 44 lövői gyermek vett részt. Játszóházat is tartottunk, itt 5 lövői kisgyermek
kézműveskedhetett.
Kérdés,hozzászólás:
Varga Tibor: ha egy gondozónőt felvennének véleménye szerint el tudnák-e látni a házi
segítségnyújtási feladatokat?

Lágler Júlia: a gondozónőnek több bért, vagy valamilyen juttatást kellene adni ahhoz,hogy
vonzó legyen ez a pálya,de ez méltánytalan lenne azokkal szemben akik jelenleg ellátják
a feladatot.
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Hollósi Gábor: megköszöni a szolgálat dolgozóinak egész éves munkáját,és további
munkájukhoz sok türelmet és kitartást kíván.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat, Lövő intézmény 2018.évi szakmai beszámolóját az előterjesztésben foglalt
tartalommal elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
37/2019.(IV.24. )határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő intézmény
2018.évi szakmai beszámolóját az előterjesztésben foglalt
tartalommal elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
2.)„A térségi Közösségi Videó hálózat fejlesztése és FotóSuli elindítása” elnevezésű
pályázati projekt megvalósításához szükséges döntések
Hollósi Gábor:önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a „Kultúrháló Komplex - Térségi
kulturális, komplex együttműködési programok támogatása” című, VP6-19.2.1.-5-1.2
azonosítószámú pályázati kiírásra az Alpokalja-Fertő táj LEADER helyi akciócsoporthoz „A
térségi Közösségi Videó hálózat fejlesztése és FotóSuli elindítása” című pályázati címen.
A pályázatot konzorciumi formában nyújtotta be, Nagylózs Község Önkormányzatával
(gesztor), Kópháza Község Önkormányzatával és a Soproni SZC Porpáczy Aladár
Szakgimnáziuma, Kollégiuma és ÁMK-jával közösen. Azért fogott össze térségünk három
települése: Kópháza, Lövő és Nagylózs, valamint térségünk egyetlen (fertődi) középiskolája,
hogy a közösségi események és a térség értékeinek megörökítésére szolgáló technikákat (fotó,
videó) olyan szinten sajátíthassa el, hogy aztán a képzés végeztével képes legyen azt
települése és a térség szolgálatában állítani, valamint a jelen elvárásainak megfelelő és a
jövőbe mutató eredmények (image-filmek, fotókiállítások) születhessenek.
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Ezen pályázat keretében lehetőség nyílik eszközök (számítógép, kamera, mikrofon, kamera
állvány, mikron kiegészítő eszközök), valamint a videózáshoz szükséges vágószoftver
beszerzésére. Az eszközökön kívül két további elemmel kis bővítettük a pályázatot:
FotóSulival és a bakonyi KöVi csoporttal való együttműködés kialakításával tanulmányút
keretén belül. A projektre 85%-os támogatás nyerhető,15 %-os önrészt kell biztosítani.
A pályázat teljes költségvetése Lövőt érintően a beadáshoz viszonyítva csökkent 2 616 414
Ft-ra, ebből a jóváhagyott támogatási összeg 2 223 952 Ft,saját forrás összeg is csökken
392 462 Ft-ra,emiatt ismételten dönteni kell a képviselő-testületnek a projektről.
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
1) Lövő Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetetett VP6-19.2.1-5.-1.2-17 kódszámú
Alpokalja- fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület- Kultúrháló Komplex- Térségi kulturális,
komplex együttműködési programok támogatása” című felhívásra „ A térségi Közösségi
Videó hálózat fejlesztése és FotóSuli elindítása” elnevezéssel, részben támogatásban
részesített pályázati projektje megvalósítása érdekében a korábban vállalt önerő összegét
a 2)-3) pontban meghatározottak szerint módosítja.
2) Az 1) pontban nevesített projekt
- megvalósítási helyszínének pontos címe: 9461 Lövő Fő u. 32.
- megvalósítási helyszínének helyrajzi számai: 48/2
- összes költsége: 10 387 663 Ft
- támogatás szempontjából elszámolható költsége: 2 616 414 Ft,
- teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő: 392 462 Ft,
- jóváhagyott támogatási összege (támogatói okirat szerint): 2 223 952 Ft.
3) A Képviselő-testület vállalja, hogy az Önkormányzat az 1) pont szerinti pályázati
projekthez 2019. évi költségvetésében a 392 462 Ft önerőt saját forrásként biztosítja, ezen
összeget az 1)-2) pontban jelölt célra elkülöníti.
4) A Képviselő-testület e határozata végrehajtására, a szükséges intézkedések megtételére,
(különösen a támogatási előleg igénylésére), megállapodások megkötésére, egyéb
kötelezettségek vállalására, teljesítésére Hollósi Gábor polgármestert kéri fel. A polgármester
köteles és jogosult a pályázati projekt megvalósításával és elszámolásával kapcsolatban,
annak megfelelősége biztosítása érdekében mindent megtenni, további külön képviselőtestületi felhatalmazás hiányában is.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
38/2019 (IV.24.) határozat:
1)Lövő Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Vidékfejlesztési
Program keretében meghirdetetett VP6-19.2.1-5.-1.2-17 kódszámú Alpokalja- fertő táj
Vidékfejlesztési Egyesület- Kultúrháló Komplex- Térségi kulturális, komplex
együttműködési programok támogatása” című felhívásra „ A térségi Közösségi Videó hálózat
fejlesztése és FotóSuli elindítása” elnevezéssel, részben támogatásban részesített pályázati
projektje megvalósítása érdekében a korábban vállalt önerő összegét a 2)-3) pontban
meghatározottak szerint módosítja.
2) Az 1) pontban nevesített projekt
- megvalósítási helyszínének pontos címe: 9461 Lövő Fő u. 32.
- megvalósítási helyszínének helyrajzi számai: 48/2
- összes költsége: 10 387 663 Ft
- támogatás szempontjából elszámolható költsége: 2 616 414 Ft,
- teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő: 392 462 Ft,
- jóváhagyott támogatási összege (támogatói okirat szerint): 2 223 952 Ft.
3) A Képviselő-testület vállalja, hogy az Önkormányzat az 1) pont szerinti pályázati
projekthez 2019. évi költségvetésében a 392 462 Ft önerőt saját forrásként biztosítja, ezen
összeget az 1)-2) pontban jelölt célra elkülöníti.
4) A Képviselő-testület e határozata végrehajtására, a szükséges intézkedések megtételére,
(különösen a támogatási előleg igénylésére), megállapodások megkötésére, egyéb
kötelezettségek vállalására, teljesítésére Hollósi Gábor polgármestert kéri fel. A polgármester
köteles és jogosult a pályázati projekt megvalósításával és elszámolásával kapcsolatban,
annak megfelelősége biztosítása érdekében mindent megtenni, további külön képviselőtestületi felhatalmazás hiányában is.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
4.) Egyéb feladatok
Lukácsné: mai napon érkezett Nagy Róbert Lövő,Kert utca 20.szám alatti lakostól
az tulajdonában lévő ingatlanra –lövői 122/3 hrsz -re az általunk adott vételi ajánlatra
válasz,mely a következőket tartalmazza:2019.04.03-án kelt levelüket megkaptam,melyben
első ízben kaptam hivatalos tájékoztatás arról,hogy a tulajdonomban lévő ingatlan (Lövő
1211/3 hrsz ) egy részét közművesítés céljából megvásárolnák.
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Bár szóban többször jeleztem, hogy eladási szándékom nincsen,mégis közérdeket
szolgálna,kérésüket figyelembe véve eladásra kínálom a szóban forgó ingatlanrészt. Az
irányárat 4000 Ft /négyzetméterben határozom meg, mely megegyezik a belterületi földek
eladási árával.

Hozzászólások:
Kovács Gábor: nagyon régóta javasoltuk az eladónak a terület eladását,és neki is ez lenne
az érdeke,így az önkormányzat tarthatná karban a területet. Ezért szeretném kérni az ügy
mielőbbi rendezését,az önkormányzat vásárolja meg a kérdéses területet.
Wödl Erik: szeretném kérni,hogy az önkormányzat a felajánlott áron vásárolja meg a területet,
habár tudom,hogy a mellette lévő területet 1 000 Ft/négyzetméteres áron kerültek
megvásárlásra. Nekem és az utca lakóinak is ez az érdeke,és mi csak ezen területen keresztül
tudjuk megközelíteni a saját udvarunkat.

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Lövő,Kert utca
területének rendezéséhez az út kialakítása céljára a lövői 1211/3 helyrajzi számú kivett, saját
használatú út megnevezésű, 207 m2 területű ingatlant megvásárolja.
Az eladó az ingatlan vételárát négyzetméterenként 4 000 Ft-ban,összesen 828 000 Ft-ban
határozta meg,mely ajánlatot az önkormányzat elfogadja, tehát az adásvétel Nagy Róbert
9461 Lövő,Kert utca 20.szám alatti lakos 1/1 arányban tulajdonában lévő lövői 1211/3
helyrajzi számú ingatlan tekintetében Lövő Község Önkormányzatával a fenti vételáron jön
létre.
Az ingatlan adás-vétele adásvételi szerződéssel történik.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírásával.
Egyidejűleg a képviselő-testület a 33/2019.(III.27.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő: 2019.május 10.
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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39/2019.(IV.24.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Lövő,Kert utca területének rendezéséhez az út kialakítása céljára a lövői 1211/3
helyrajzi számú kivett, saját használatú út megnevezésű, 207 m2 területű ingatlant
megvásárolja.
Az eladó az ingatlan vételárát négyzetméterenként 4 000 Ft-ban,összesen 828 000 Ft-ban
határozta meg,mely ajánlatot az önkormányzat elfogadja, tehát az adásvétel Nagy Róbert
9461 Lövő,Kert utca 20.szám alatti lakos 1/1 arányban tulajdonában lévő lövői 1211/3
helyrajzi számú ingatlan tekintetében Lövő Község Önkormányzatával a fenti vételáron jön
létre.
Az ingatlan adás-vétele adásvételi szerződéssel történik.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírásával.
Egyidejűleg a képviselő-testület a 33/2019.(III.27.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő: 2019.május 10.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

Lukácsné: Horváth Szilvia Lövő, Fő utca 193.szám alatti lakos bejelentette,hogy 2019.május
26-án nem lesz idehaza,ezért szükség esetén nem tud részt venni mint póttag a Lövői Helyi
Választási Bizottság munkájában.
A választási eljárásról szóló 2013.évi XXXVI. törvény 35.§-a értelmében a kiesett póttag
helyett a képviselő-testületnek új póttagot kell választani. Póttagnak javaslom Mészárosné
Lökkös Ildikó 9461.Lövő, Petőfi Sándor 26.szám alatti lakost.
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mészárosné Lökkös Ildikó
9461.Lövő,Petőfi Sándor 26.szám alatti lakost a Lövői Helyi Választási Bizottság póttagjának
megválasztja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésével.
Határidő: 2019.május 15.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antal Györgyné jegyző

A jelenlévők a javaslattal egyet értettek.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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40/2019.(IV.24.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mészárosné
Lökkös Ildikó 9461.Lövő,Petőfi Sándor 26.szám alatti lakost a Lövői Helyi Választási
Bizottság póttagjának megválasztja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésével.
Határidő: 2019.május 15.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antal Györgyné jegyző

Hollósi Gábor: ismerteti a Wágner Kft.-től a Fő utca 1-8, és a Fő utca 180-183.szám előtti
ingatlanok fásítására beérkezett ajánlatokat a jelenlévőknek.

Hozzászólások:
Takács Gábor József : a Fő utca 1-8 szám alatti fásítási ajánlatot magasnak tartom,de a Fő
utca 180-183-ig lévő fásítás elvégzését javaslom a vállalkozóval.

Tischlerné Németh Noémi: sajnos a környéken nincs is olyan vállalkozó aki vállal fásítási
feladatokat,így választási lehetőségünk nem igazán van. Javaslom a polgármester úr
az első szakaszra adott ajánlat ügyében ismételten keresse meg a vállalkozót,és egyeztessen
vele a munkákról.

Hollósi Gábor: az előző években többször gondot jelentett,hogy a falunapon résztvevő
kereskedők,vállalkozók engedély nélkül elfoglalhatták a területet,ezért mindenképpen
szükséges ezt valamilyen engedélyhez kötni,esetleg díjat beszedni.
Az idei évben a falunap 2019.07.12-14-ig kerül megrendezésre.

Hozzászólás:
Takács Gábor József: a falunapon a közterület elfoglalásához az engedély megadását
javaslom,de ezt térítésmentesen biztosítjuk az érdeklődök számára.
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
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