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Községi Önkormányzat  
 
Lövő     
 
7-1/2019. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: 2019.július 3-án az önkormányzat hivatali helyiségében a képviselő-testület  
nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  Hollósi Gábor polgármester 
                       Regényiné Demeter Mónika  
                       Tischlerné Németh Noémi  
                       Balics Kamill  
                       Takács Gábor József képviselők  
                       Lukács Antal Györgyné jegyző  
                       Horváth Martin és Bujdosó Péter Lövői Sportegyesület képviseletében  
 
Meghívottak: Lágler Éva Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft.ügyvezetője      
                      Vadászné Németh Pirosa területi védőnő 
 
Hollósi Gábor: köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület  
tagjai közül 5 fő megjelent,igazoltan távolmaradt 2 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 Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft.2018.évi munkájáról 
        
2.)Tájékoztató az anya-és gyermekvédelmi feladatok 2018.évi ellátásáról   
         
3.)Lövői Napsugár Óvoda 2018/2019. nevelési évének értékelése   
           
4.)Egyéb feladatok  
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
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58/2019.(VII.03.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi 
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén: 
        
 
1.)Tájékoztató a Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft.2018.évi munkájáról 
 
2.)Tájékoztató az anya-és gyermekvédelmi feladatok 2018.évi ellátásáról   
         
3.)Lövői Napsugár Óvoda 2018/2019. nevelési évének értékelése   
           
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 Takács Gábor József hitelesítse. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Takács  
Gábor Józsefet választja meg.  
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
59/2019.(VII.03.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
                                            jegyzőkönyv hitelesítőnek Takács Gábor Józsefet választja  
                                            meg.  
 
                                            Határidő: Azonnal  
   
                                            Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
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1.)Tájékoztató a Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft.2018.évi munkájáról 
 
                                       ( írásos előterjesztések csatolva ) 
 
 
Lágler Éva: a tavalyi év volt az első évünk,ami pozitív lett. Központunk több mindennel 
próbálkozik, mire lenne igény,milyen rendezvényekkel,előadásokkal tudjuk a lakosságot  
megmozdítani.2019.augusztus 18-án az államalapítás,és az új kenyér tiszteletére a  
Magánének csoport előadásában István a király című rockoperát szeretnénk bemutatni az 
SZKK udvarán. Ehhez az alábbi eszközökre van szükség: színpad,öltözők,sátorfedés a 
színpad mögé,hangtechnika,fénytechnika ennek az összköltsége 1 282 650 Ft,kéri az 
önkormányzat támogatását ehhez. A Magánének csoport nemcsak Lövőn,a térségben számos 
rendezvényen vesz részt. Kéri a képviselők javaslatát arról,hogy ezen rendezvény fizetős,vagy 
ingyenes legyen. 
Kéri a jelenlévők véleményét arról,hogy a  búcsúbált hol tartsák. Tájékoztatást ad 
a falunapi vendéglátásról. 
 
Tájékoztatja a megjelenteket arról,hogy a 2019.október 1-től  a falugondnoki szolgáltatást 
Nemeskér Község Önkormányzata átveszi,és a falubuszt a  Szolgáltató és Kulturális Központ 
Nonprofit Kft-től bérlik majd. Elmondja,hogy jelenleg a gépjármű a Ford szervizben van,a 
kapott árajánlat alapján a kisbusz javítási költsége 150 825 Ft. Tájékoztatja a megjelenteket 
arról, hogy a kisbusz kiadása előtt egy teljes átvizsgálásra lenne szükség. 
 
Hozzászólások: 
 
Hollósi Gábor: tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy a képviselő-testület 5 személynek 
„Lövőért Emlékplakettet „adományozott ezek átadására keressük a legjobb időpontot. 
Felkéri az ügyvezetőt a díjazottak részére a díszokleveleket készítsék el, javasolja ezek 
kék mappába kerüljenek bele,az emlékplakettet is ilyen színnel szeretnénk megrendelni. 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy a Szolgáltató és Kulturális Központban 3 db  
klimát helyeztek el, mivel a szobákban elviselhetetlen volt a meleg. 
Javasolja, hogy a kisbusz motorikus javítását a Kft. végeztesse el,a többi munkára pedig 
kérjenek ajánlatát a szerviztől. Javasolja,hogy a képviselő-testület támogassa a  rockopera 
megrendezését.  
 
Tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy a helyi fiatalok megkeresték az ifjúsági klub 
használatával kapcsolatos kérésükkel. Megkérdezi az ügyvezetőt a fiatalok használhatják-e 
a Központ klubhelységét ? 
 
Regényiné Demeter Mónika: a tervezett rendezvényen résztvevők úgy gondolom egy  
1 000 -1 500 Ft-os belépődíjat ki tudnának fizetni,hiszen eddigi előadások ingyenesek 
voltak. 
 
Javaslom a búcsúi árusok továbbra is a faluközpontba legyenek,hiszen ez kedvezőbb a 
lakosságnak,a vendéglátást Szalay Szabolcs a vendéglőből biztosítani tudná. 
A bált lehetne a strand területén tartani. 
 
A képviselő-testület által megállapított emlékplakett átadására 2019.augusztus 20-ai időpontot 
javasolja. 
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Tischlerné Németh Noémi: tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy Lövő Község Barátai 
Társaság titkára megkereste a központot az ügyben,hogy a szervezetük 10 éves megalakulása  
alkalmából ünnepséget szeretnének tartani,és bemutatni a meglévő CD-ből az eddigi  
tevékenységüket. Először augusztus 18-ra gondoltak. Álláspontom szerint ezen a  
napon ekkora volumenű rendezvény már nem tudnának megszervezni,ezért inkább 
2019.augusztus 20-án kellene ezt tartani. Természetesen erről még egyeztetni szükséges.  
   
Lágler Éva reagál a felvetésekre: természetesen a fiatalok használhatják a klubhelységet,de a 
szabályokat be kell tartaniuk,és a rendre is ügyelniük kell. A központunk az oklevelek 
elkészítését vállalja. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szolgáltató és Kulturális Központ 
Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti évéről szóló egyszerűsített beszámolót, annak kiegészítő 
mellékleteit, és a közhasznúsági jelentést az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével.      
  
Határidő: 2019.július 15.  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi  
határozatot hozta: 
            
60/2019.(VII.03.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti évéről szóló egyszerűsített 
beszámolót, annak kiegészítő mellékleteit, és a közhasznúsági jelentést az előterjesztésben 
foglaltak szerint elfogadja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével.      
  
Határidő: 2019.július 15.  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:  
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szolgáltató és Kulturális Központ 
Nonprofit Kft.részére a Magánének csoportnak az István a király című rockopera előadására  
1 282 650 Ft-ot biztosít. 
 
A képviselő-testület a 2019.évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást  
rendeli el: 
 
ZÁROLÁS: A K513 Tartalék kiadási előirányzaton 1 282 650  Ft. 
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Határozati javaslat folytatása: 
 
KIADÁSI PÓTELŐIRÁNYZAT : a képviselő-testület a K512322 Önkormányzati többségi 
tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak 1 282 650 Ft-ot biztosít a 082092 Közművelődési 
hagyományos közösségi kulturális részvétel fejlesztése cofogon.   
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével,és a Támogatási 
megállapodás megkötésével. 
 
Határidő: 2019.július 20. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi  
határozatot hozta: 
 
61/2019.(VII.03.) határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft. részére a Magánének csoportnak az István a 
király című rockopera előadására 1 282 650 Ft-ot biztosít. 
 
A képviselő-testület a 2019.évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást  
rendeli el: 
 
ZÁROLÁS : A K513 Tartalék kiadási előirányzaton 1 282 650 Ft. 
 
KIADÁSI PÓTEL ŐIRÁNYZAT : a képviselő-testület a K512322 Önkormányzati többségi 
tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak 1 282 650 Ft-ot biztosít a 082092 Közművelődési 
hagyományos közösségi kulturális részvétel fejlesztése cofogon.   
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével,és a Támogatási  
megállapodás megkötésével. 
 
Határidő: 2019.július 20. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
2.)Tájékoztató az anya-és gyermekvédelmi feladatok 2018.évi ellátásáról   
 
                                                 (  írásos előterjesztés csatolva  ) 
 
Vadászné Németh Piroska: megköszöni a védőnői tanácsadóba vásárolt új eszközöket. 
Tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy a tavalyi évben a méhnyak szűrés ellehetetlenült, hiába 
vette át az önkormányzat.A vezetővédőnő ösztönzi ezen tevékenység végzését,de sajnos 
ehhez a központi segítség hiányzik. 
Nincsenek kiküldve meghívók,nem tudjuk kiket kellene megszűrni. Problémát jelent az 
alacsony létszámunk is. Ez ideig csak három gyermek született,és még 4 terhesünk van. Bízok 
abban ha elkészülnek az új telkek, a fiatalok betelepülésével a helyzet változni fog majd.  
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A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el:   
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anya –és gyermekvédelmi feladatok 
2018. évi ellátásáról szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.  
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor  
 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi  
határozatot hozta: 
            
62/2019.(VII.03.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anya –és 
gyermekvédelmi feladatok 2018. évi ellátásáról szóló tájékoztatót az előterjesztésben  
foglaltak szerint elfogadja.  
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester          
 
 
3.)Lövői Napsugár Óvoda 2018/2019. nevelési évének értékelése   
 
                                             ( írásos előterjesztés csatolva ) 
                                               
Regényiné Demeter Mónika szóbeli kiegészítése: az intézményünkben ebben a tanévben  
több személyi változás is történt. Három helyre írtunk ki pályázatot,ezek elbírálása most  
van folyamatban. A három helyre 6 személy pályázott, két személyről rendelkezünk  
információkkal,a harmadik személynek egy fiatal pályakezdőt gondolok felvenni,aki még 
irányítható,befolyásolható. A következő tanévben változtatásokat tervezek az  
óvodapedagógusok beosztását illetően,az új kollégákat a régi dolgozókhoz osztjuk be,és egy 
bizonyos időszakonként váltják egymást délelőttös és délutános műszakban.   
 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Napsugár Óvoda  
2018/2019.nevelési évének értékeléséről szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak  
szerint elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal  
      
Felelős: Hollósi Gábor polgármester                                                                
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi  
határozatot hozta: 
 
63/2019.(VII.03.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői 
Napsugár Óvoda 2018/2019.nevelési évének értékeléséről szóló beszámolót az 
előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal  
      
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
4.) Egyéb feladatok  
 
 
Hollósi Gábor: lakossági bejelentés érkezett hozzám,hogy a sportpályán a régi tenisz büfét  
Tóth József befedte,erre vonatkozóan tőlünk engedélyt nem kért. 
 
Horváth Martin: a múlt héten megalakult az új Sportegyesület 20 taggal,új vezetőséggel és 
felügyelő bizottsággal. A felnőtt csapatnak új edzője lesz,az utánpótlás csapatnak szintén lesz 
új edzője.Az idei évben tartalékcsapat még nem lesz. A nevezéseket a régi egyesület elnöke 
már beadta. 
 
Tóth József a most befedett épülettel a sportöltöző előtt padokat lefedte,így a kiülési 
lehetőséget megszüntette. Az épület környéke rendezetlen, tele van hulladékkal. 
A mi egyesületünk fizeti a vízdíjszámlát, holott a teniszpályát ők is öntözik. 
A heti hulladékszállításnál 3 kukát tesznek ki, melynek költségét szintén mi fizetjük. 
Álláspontom szerint az épületet szabálytalanul helyezte el, ezért a kérjük az önkormányzat 
ezt bontassa le. 
 
Bujdosó Péter: Tóth József a külső WC-t lezárta,kicserélte a zárat,így általunk nem 
használható,véleményem szerint is a tároló épület lebontása jelentene a tagjaink részére 
megnyugtató megoldást. 
 
Lukácsné: a Sportegyesülettel 2009.április 24-én megkötött megállapodás értelmében a 
spotpályán a használó épületet, egyéb építményt csak a használatba adó ( önkormányzat ) 
 hozzájárulásával létesíthet. 
  
Hollósi Gábor: Tóth József önkormányzatunktól nem kért engedély a munkálatokhoz, 
fel fogjuk szólítani mutassa be milyen engedélyekkel rendelkezik. Kérem a jegyző asszonyt 
az ügyben intézkedni szíveskedjen. 
Javaslom a két egyesület a közszolgáltatási díjak megosztása ügyében egyeztessen. 
Kópházi Sportegyesület megkeresett minket a Sportöltöző bérbeadása ügyében. Kérem erről  
a véleményüket. 
 
Horváth Martin: elnökségünk nem támogatta a kópházi Sportegyesület kérelmét,mivel az 
első évben ilyent nem tudunk felvállalni. 
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Hollósi Gábor: tájékoztatja a megjelenteket arról,hogy telekhatár-rendezéséhez a 
Földhivataltól a telekalakítási engedélyt megkaptuk, Dr. Paukovits Vilmos ügyvéd úrral 
a megállapodások előkészítésére az egyeztetést megkezdtem. Sajnos az érintett terület 
tulajdonosai között van egy új személy akinél elidegenítési tilalom van bejegyezve,így  
a Győr-Moson-Sopron Megyei Renpdőrkapitányságtól illetve a Magyar Államkincstártól 
a telekhatár rendezéséhez hozzájárulás szükséges. Emiatt a megállapodások elkészítése  
hosszabb időt vesz igénybe. Kérem a képviselő-testület felhatalmazását arra,hogy a 
telekalakítási megállapodások elkészítése ügyében eljárhassak. 
A Kert utca teljes rendezéséhez egy éven belül még a településrendezési tervet is módosítani 
szükséges,erre a következő fázisban kerül majd sor. 
 
Hozzászólás: 
 
Balics Kamill: a fiataloknak akik építkezni szeretnének az lenne jó ha mielőbb elrendeződne  
ez,ezért javaslom a polgármester urat bízza meg a képviselő-testület ezzel. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:   
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Soproni Járási Hivatal Földhivatali Osztályának 800120/3/2019.05.03.számú 
telekalakítási engedélye alapján felhatalmazza Hollósi Gábor polgármestert azzal,hogy   
Kert utca telekhatár-rendezése ügyében eljárjon. 
 
A képviselő-testület az eljárás lebonyolításával Dr.Paukovits Ügyvédi Irodát bízza meg. 
 
Határidő: 2019.augusztus 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester   
                                                                 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi  
határozatot hozta: 
 
64/2019.(VII.03.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győr-
Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni Járási Hivatal Földhivatali Osztályának 
800120/3/2019.05.03.számú telekalakítási engedélye alapján felhatalmazza Hollósi Gábor 
polgármestert azzal, hogy Kert utca telekhatár-rendezése ügyében eljárjon. 
 
A képviselő-testület az eljárás lebonyolításával Dr.Paukovits Ügyvédi Irodát bízza meg. 
 
Határidő: 2019.augusztus 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester   
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Hollósi Gábor: tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy az új utcánál a közműépítések 
megkezdődtek. A villany- és gázhálózat kiépítésére is a szolgáltatókkal a kapcsolatot már 
felvette.41 telekre kértem a közvilágítás és áramellátás kiépítését,de ezek csak a 
telekmegosztások után indulhatnak el. Többen érdeklődtek a telkek foglalása ügyében,erre az 
ügyvéd úr tájékoztatása alapján 400 000 Ft-ot lehetne elkérni. 
 
Elmondja,hogy az új utcával kapcsolatosan többen érdeklődtek,így erről a lövői Krónikában 
tájékoztatót fog megjeleníteni. Az új nevére a legtöbb javaslatot Dr.Horváth Ferenc kapta, 
röviden ismerteti az életútját a megjelenteknek. 
 
-Tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy a temetői konténer elszállítása ügyében szolgáltatót  
szeretne váltani (STKH-ra ),mivel a jelenlegivel nagyon sok probléma van. 
 
-Tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy a kápolna felújítására a vállalkozó két féle technikát  
ajánlott fel. A Faragó és Faragótól várom erre vonatkozó árajánlatokat,a felújítás várhatóan 
csak 2019.szeptemberében indulhat el.  
 
-Tájékoztatja a megjelenteket arról,hogy Vissi Szilveszter vállalkozó a lövői Páskum  
területére 500 000 Ft-os vételárat ajánlott. 
 
-Tájékoztatja a jelenlévőket a két mezőgazdasági út elkészültéről,illetve a kiírt karbantartói  
állásról.Elmondja a jelentkezések határideje 2019.július 8-án jár le,ezt követően fog dönteni 
a személy felvételéről. 
 
-Tájékoztatja a jelenlévőket a Vörös és Társa Kft.megkereséséről, akik autómosó létesítéséhez 
a víz-és szennyvízhálózatot szeretnénk kiépíteni,és ehhez önkormányzati támogatást kérnek 
majd. 
 
 
Hozzászólás: 
 
 
Balics Kamill:a Páskum területének  rendezését az önkormányzat megoldani nem tudja,így az 
eladása lehetne a legjobb megoldás. Javasolja a vállalkozó erre nyújtsa be a kérelmét.     
 
Hamarosan ez a ciklus lezárul, úgy gondolom ilyen kéréssel ne foglalkozzunk,ennek 
elhalasztását javaslom. 
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