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Lövő Község Önkormányzata  
 
Lövő      
 
3-1/2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
  
 
 
H A T Á R O Z A T                                                     N A P I R E N D  
 
 
9/2020.(II.07.)                                                 Az ülés napirendi pontjainak elfogadása  
 
10/2020.(II.07.)                                               Spóner Tiborné megválasztása 
                                                                         jegyzőkönyv hitelesítőnek  
 
11/2020.(II.20.)                                               Új utca nevének megállapítása (Horváth Ferenc ) 
 
12/2020.(II.20.)                                                Iskolai körzethatárok módosításának  
                                                                         véleményezése                               
 
13/2020.(II.20.)                                               Szalai Jánosné részére jutalom megállapítása 
 
14/2020.(II.20.)                                              Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati  
                                                                        Társulás Társulási Megállapodásának elfogadása 
        
15/2020.(II.20.)                                              Alpokalja Kistérség Társulási Megállapodásának  
                                                                       elfogadása 
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Lövő Község Önkormányzata 
 
Lövő      
 
3-1/2020. 
 
 
 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: 2020.február 7-én az önkormányzat hivatali helyiségében a képviselő-testület  
nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Hollósi Gábor polgármester 
                       Tischlerné Németh Noémi alpolgármester    
                       Balics Kamill   
                       Lövői Gergely   
                       Menyhárt Beáta   
                       Papp Tibor   
                       Spóner Tiborné képviselők  
                       Lukács Antal Györgyné jegyző  
                       Balics János Szülőfalunk Lövő Támogatásáért Alapítvány elnöke 
                       Galavics Péterné lövői lakos   
 
Hollósi Gábor: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai teljes 
létszámban megjelentek, 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 2020.évi pénzügyi tervének előzetes tárgyalása   
 
2.) Az új utca nevének megállapítása   
 
3.) Egyéb feladatok  
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
 
A jelenlévők a javasolt napirendi pontokkal egyetértettek. 
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A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
9/2020.(II.07.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi   
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat fogadja el a 
mai ülésén: 
 
1.) Az önkormányzat 2020.évi pénzügyi tervének előzetes tárgyalása   
 
2.) Az új utca nevének megállapítása   
 
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 Spóner Tiborné hitelesítse. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Spóner 
Tibornét választja meg.  
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
10/2020.(II.07.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
                                          jegyzőkönyv hitelesítőnek Spóner Tibornét választja meg.  
  
                                          Határidő: Azonnal  
 
                                          Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
 
Hollósi Gábor: beszámol az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről:9 fő részére a temetési 
költségekhez történő hozzájárulásként települési temetési támogatást,31 fő részére rendkívüli 
települési támogatást, 5 fő részére újszülöttek családjának támogatását,11 fő részére települési 
eseti gyógyszertámogatást,8 fő részére lakáscélú támogatást állapítottam meg 2019.évében. 
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Beszámol a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
 
                                                ( írásos előterjesztés csatolva ) 
 
A képviselő-testület mindkét beszámolót elfogadta.      
 
 
1.) Az önkormányzat 2020.évi pénzügyi tervének előzetes tárgyalása   
 
 
Hollósi Gábor: ismerteti a Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft.2020.évi  
költségvetését. Elmondja,hogy  a Kft. állományában lévő Joó Ferenc falugondnok 
2019.szeptemberében nyugdíjba vonult,így a falugondnoki szolgálat költségei már nem 
szerepelnek itt.Többletköltségként  jelentkezik viszont a  Kft. tulajdonában lévő busz  
javítási költsége,mely a kapott ajánlat alapján 666 593 Ft. Amennyiben a javítás nem  
történik meg a buszt a továbbiakban nem lehet használni, és esetlegesen a későbbiekben  
értékesíteni.Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Magyar Falu Program keretében  
pályázni szeretne egy kisbuszra. 
 
Ismerteti a községben működő egyesületek, alapítványok és civil szervezetek 2020.évi  
támogatási kérelmét, költségvetését.  
 
Elmondja,hogy a Lövői Sportegyesület Labdarúgó szakosztálya által beadott igény magas, 
ezért itt mindenképpen további egyeztetés szükséges.  
Az előző évekhez hasonló a Sakkszakosztály támogatási igénye. Az előző évben új néven 
megalakult az Arcus Sakkiskola Sport Club, nyilvántartásba vétele már folyamatban van. 
Ha ez megtörténik a későbbiekben már önállón is megkaphatják a támogatást.   
 
A Lövői Tenisz Klub támogatási igénye szintén magas, itt is további egyeztetés szükséges 
az elnök úrral. Az egyesületet felszólítottuk az általuk felépített épületekre kérje meg a 
fennmaradási engedélyt, de ez a mai napig még nem történt meg, így ez ügyben is egyeztetnünk 
kell. Elmondja, hogy az asztalitenisz szakosztály kérte,hogy a részükre megállapított  
támogatást a Lövői Tenisz Klubnál szerepeltesse az önkormányzat.   
 
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Lövői Horgász Egyesület az idei évre is a tavalyival 
azonos összegű támogatást kért,velük is fel kívánja venni a kapcsolatot. Tájékoztatja a  
képviselőket a jövő évi fejlesztési elképzeléseiről. 
 
2.) Az új utca nevének megállapítása   
 
Hollósi Gábor: tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy az új építési telkekre a Soproni 
Földhivatali Osztály a telekmegosztási engedélyt megadta, az 2020.január 18-án véglegessé 
vált,így a képviselő-testület már megállapíthatja az utca nevét. 
Ismerteti  a közterületek elnevezéséről és a házszámozásáról szóló 7 /2014.(VIII.18.) 
önkormányzati rendelet szabályait mely a közterületek nevének megállapításáról rendelkezik. 
Az új utcára Dr. Horváth Ferenc névre érkezett a legtöbb javaslat. 
 
Hozzászólás: 
 
Papp Tibor: a dr.jelző elhagyását javaslom, csak Horváth Ferenc nevet kapja az új utca. 
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterületek elnevezéséről és 
a házszámozás szabályairól szóló 7/2014. (VIII.18.) önkormányzati rendelet 3.§. (1) 
bekezdése alapján a lövői 1249/24 helyrajzi számú út mentén kialakuló utcát  
Horváth Ferenc utcának nevezi el. 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti rendelet 7.§-a alapján jelen 
döntéséről értesíti az alábbi hatóságokat, szolgáltatókat: 
 

- Soproni Járási Hivatal Okmányirodai Osztály  
- Soproni Járási Hivatal Földhivatali Osztály  
- Soproni Rendőrkapitányság 
- Lövői  Postahivatal 
- Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség  
- Lövői Mentőállomás 
- ÉGÁZ, E.ON, Telekom, Soproni Vízmű Zrt. 

 
Határidő: Folyamatos 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi   
határozatot hozta: 
 
11/2020.(II.07.) határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterületek  
elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 7/2014. (VIII.18.) önkormányzati  
rendelet 3.§. (1) bekezdése alapján a lövői 1249/24 helyrajzi számú út mentén kialakuló  
utcát Horváth Ferenc utcának nevezi el. 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti rendelet 7.§-a alapján jelen 
döntéséről értesíti az alábbi hatóságokat, szolgáltatókat: 
 

- Soproni Járási Hivatal Okmányirodai Osztály  
- Soproni Járási Hivatal Földhivatali Osztály  
- Soproni Rendőrkapitányság 
- Lövői  Postahivatal 
- Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség  
- Lövői Mentőállomás 
- ÉGÁZ, E.ON, Telekom, Soproni Vízmű Zrt. 

 
Határidő: Folyamatos 
 
Felelős:  Hollósi Gábor polgármester 
 
 
 



7 
 

3.) Egyéb feladatok 
 
Hollósi Gábor: ismerteti a Soproni Tankerületi Központ iskolai körzethatárok módosítása 2020 
tárgyú megkeresését az alábbiak szerint: A Nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. 
törvény 50.§ (8) bekezdése az illetékes Tankerületi Központ feladataként jelöli a meg a  
köznevelési intézmények felvételi körzetének meghatározását, amelyhez be kell szerezni az  
érdekelt települési önkormányzatok véleményét.  
 
Jelenleg a Lövői Általános Iskola beiskolázási körzete Lövő,Nemeskér,1-4 évfolyam  
tekintetében Nagylózs települések közigazgatási területe,valamint Simaság település  
közigazgatási területe. 
Az iskolai körzethatárok módosításával Újkér település átkerül a Lövői Általános Iskola 
körzetébe,Nagylózs település tekintetében a körzetes feladatokat 1-8 évfolyamokon  
a Sopronkövesdi Általános Iskola látná el. 
 
Újkéri Általános Iskola 2006-ban szűnt meg akkor került át a Sopronkövesdi Általános  
Iskolához.Nagylózsi 1-4 osztály már hosszú ideje a Lövői Általános Iskola tagintézménye. 
Lövő és Nagylózs község iskolái között kialakult kiváló szakmai együttműködés miatt 
a jelenlegi körzetek fennmaradását támogatnám. Az iskolai együttműködéseken kívül a két 
község között számottevő kulturális kapcsolatot is eredményezett az elmúlt több mint  
10 év közös intézményi szerkezete. A most fennálló körzetekhez való ragaszkodás  
természetesen nem a javaslatban szereplő Újkér község gyermekeinek elutasítását  
jelenti, hiszen tudomásunk szerint a Lövői Általános Iskola eddig is minden jelentkező újkéri 
gyermeket -körzeten kívüliként is -felvett a tanulói közé. A körzethatárok módosítása esetén- 
a szabad iskolaválasztás jogával élve-több mint valószínű, hogy a tanulók a jelenlegi körzetes  
iskolájukban jelentkeznek továbbra is. Természetes a földrajzi közelségből fakadó átszervezési 
javaslatot esetlegesen és csak hosszútávon megvalósuló célszerűségként megértem. Ezek kívül 
a földrajzi közelségből adódóan javasolnám Völcsej települést a Lövői Általános Iskola 
beiskolázási körzetéhez sorolják át. 
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:  
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Soproni Tankerületi Központ által 
TK/078/0022-75/2020. számon érkezett 2020/2021. tanévre vonatkozó általános iskolai 
körzetek tervezetével kapcsolatosan a Nkt. 50. § (8) bekezdés alapján az alábbi véleményt 
fogalmazza meg: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a földrajzi közelségből fakadó 
átszervezési javaslatot – esetlegesen és csak hosszútávon megvalósuló célszerűségként – 
megérti, azonban Lövő és Nagylózs község iskolái között kialakult kiváló szakmai 
együttműködés miatt a jelenlegi körzetek fennmaradását támogatja. 
 
Az iskolai együttműködéseken kívül a két község között számottevő kulturális kapcsolatot is 
eredményezett az elmúlt több mint 10 év közös intézményi szerkezete. 
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Határozati javaslat folytatása: 
 
A most fennálló körzetekhez való ragaszkodás természetesen nem a javaslatban szereplő Újkér 
község gyermekeinek elutasítását jelenti, hiszen tudomásunk szerint a Lövői Általános Iskola 
eddig is minden jelentkező újkéri gyermeket – körzeten kívüliként is – felvett tanulói közé.  
A körzethatárok módosítása esetén – a szabad iskolaválasztás jogával élve – több mint 
valószínű, hogy a tanulók a jelenlegi körzetes iskolájukba jelentkeznek továbbra is. 
 
Lövő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a földrajzi közelség miatt felveti  
Völcsej település átsorolását a Lövői Általános Iskola beiskolázási körzetéhez. 
 
Határidő: 2020.február 15. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi   
határozatot hozta: 
 
12/2020.(II.07.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Soproni 
Tankerületi Központ által TK/078/0022-75/2020. számon érkezett 2020/2021. tanévre 
vonatkozó általános iskolai körzetek tervezetével kapcsolatosan a Nkt. 50. § (8) bekezdés 
alapján az alábbi véleményt fogalmazza meg: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a földrajzi közelségből fakadó 
átszervezési javaslatot – esetlegesen és csak hosszútávon megvalósuló célszerűségként – 
megérti, azonban Lövő és Nagylózs község iskolái között kialakult kiváló szakmai 
együttműködés miatt a jelenlegi körzetek fennmaradását támogatja. 
 
Az iskolai együttműködéseken kívül a két község között számottevő kulturális kapcsolatot is 
eredményezett az elmúlt több mint 10 év közös intézményi szerkezete. 
 
A most fennálló körzetekhez való ragaszkodás természetesen nem a javaslatban szereplő Újkér 
község gyermekeinek elutasítását jelenti, hiszen tudomásunk szerint a Lövői Általános Iskola 
eddig is minden jelentkező újkéri gyermeket – körzeten kívüliként is – felvett tanulói közé.  
A körzethatárok módosítása esetén – a szabad iskolaválasztás jogával élve – több mint 
valószínű, hogy a tanulók a jelenlegi körzetes iskolájukba jelentkeznek továbbra is. 
 
Lövő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a földrajzi közelség miatt felveti   
Völcsej település átsorolását a Lövői Általános Iskola beiskolázási körzetéhez. 
 
Határidő: 2020.február 15. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
Hollósi Gábor: Szalai Jánosné hivatalsegédünk 40 éves szolgálati idejét 2020.február 11-el 
megszerzi, és úgy döntött nyugállományba vonul. Javaslom 2 havi bruttó illetményének 
megfelelő összegű jutalmat állapítsanak meg részére. 
Az elhangzott javaslatot a jelenlévők támogatták. 
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szalai Jánosné 9461.Lövő,Fő utca 190. 
szám alatti lakos, hivatalsegéd részére nyugállományba vonulása alkalmából bruttó 420 000 Ft 
jutalmat állapít meg. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármester a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2020.február 15. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester   
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi   
határozatot hozta: 
 
13/2020.(II.07.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szalai  
Jánosné 9461. Lövő, Fő utca 190. szám alatti lakos, hivatalsegéd részére nyugállományba 
vonulása alkalmából bruttó 420 000 Ft jutalmat állapít meg. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármester a határozat közlésével. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester   
 
Lukácsné: A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Társulás Társulási Tanácsa 2020.február 
5-én megtartott ülésén Szakony község új polgármesterének megválasztása miatt  
a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Megállapodását módosította, és 
azt elfogadta. 
 
A Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásában lévő adatok átvezetéséhez szükséges, 
hogy a Társulási Megállapodást a Társulás tagjainak képviselő-testületei elfogadják. Kérik, 
hogy a csatolt Társulási Megállapodást szíveskedjük a képviselő-testület elé terjeszteni, és 
minősített többséggel elfogadtatni. 
 
Ismerteti a módosított Társulási Megállapodást a jelenlévőknek. 

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását az 
előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírásával. 
 
Határidő: 2020.március 15. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
14/2020.(II.07.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodását az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírásával. 
 
Határidő: 2020.március 15. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
Lukácsné: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy az Alpokalja Kistérség Társulási Tanácsa a 
2020.február 5-én megtartott ülésén az Alpokalja Kistérség Társulási Megállapodását Szakony 
község új polgármesterének megválasztása miatt módosította, és azt elfogadta. 
 
A Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásában lévő adatok átvezetéséhez szükséges, 
hogy a Társulási Megállapodást a Társulás tagjainak képviselő-testületei elfogadják.  
Kérik ,hogy a csatolt Társulási Megállapodást szíveskedjünk a képviselő-testület elé terjeszteni, 
és minősített többséggel elfogadtatni. Ismerteti a módosított Társulási Megállapodást a 
jelenlévőknek. 
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi. 

Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alpokalja Kistérség módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztésben 
foglalt tartalommal elfogadja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírásával. 

Határidő: 2020.március 15. 

Felelős: Hollósi Gábor polgármester  

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

15/2020.(II.07.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alpokalja 
Kistérség módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának 
módosítását az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírásával. 

Határidő: 2020.március 15. 

Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
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Balics János: a Szülőföldük Lövő Támogatásért Alapítvány kuratóriumának elnöki tisztségét 
én látom,a titkári feladatokat polgármester úr, tagként vesz részt Tischlerné Németh Noémi. 
Kuratórium célja az összegyűjtött sok anyagot könyv formájában megjelentessük, ennek 
határidejét  2020.augusztus 1-ében határoztuk meg, de már csúszásban vagyunk, így  várhatóan 
2021.augusztus 20-ra készül el. Három kulcsemberünk közül Galavics Géza professzor úrnak 
fontos sürgős munkája lett, az akadémiai székfoglalóját készíti el, így nem mindig tud a 
könyvvel foglalkozni. Radnóczi Éva a szerkesztési feladatokat végzi,Bausz Sándor egy  
szándéknyilatkozatot írt alá, melyben vállalta a nyomdászati előkészítési munkákat. 
Az Alapítvány számláján 2 000 000 Ft-unk van, csak útiköltség kifízetésére kerül sor,  
majd a könyv nyomtatásának lesznek nagyobb költségei. 
A Savaria Agentura Kft. ügyvezetőjét Keszei Andreát felhívtam és kértem a segítségét abban, 
hogy településkutatásra van-e pályázati lehetőség. Természetesen készséggel állt 
rendelkezésünkre, és ígéretet tett arra, hogy amennyiben talál ilyent erről tájékoztat. 
 
Dr.Székely Éva idős kora ellenére most is aktívan részt vesz az Alapítvány munkájában, és a 
rendezvények szervezésében, az idén több rendezvényt készítünk elő.   
   
A választások előtt volt olyan hír a községben, hogy az előző években nem történt semmi a 
faluban,de a közmeghallgatáson a polgármester út fél óráig sorolta az eredményeket.  
A polgármesteri beszámolóból hiányoltam a számokat, például nem tájékoztatta a lakosságot 
arról, mennyiben került a járda,a pletykák szerint a legdrágább járda készült el az ősszel. 
 
A médiában ismét felmerült az iparűzési adó elvonása, vagy egy bizonyos részének az elvonása. 
Úgy gondolom addig kell fejleszteni a településen még ez rendelkezésre áll. 
A választási értekezleten sokan vettek részt, és a jelöltek közül többen felajánlottak a  
segítségüket, úgy gondolom ezt érdemes lenne kihasználni. 
A civil szervezetek fontos szerepet játszanak a község életében, sok támogatást kapnak az 
önkormányzattól,a végzett munkájuk arányában javaslom őket támogatni. Pl.nagyon  
színvonalas volt a vöröskeresztes ünnepély, és tagjai sok közéleti munkát vállalnak.  
A lakosságot össze kellene fogni a faluszépítésre, a fiatalokat be kellene vonni a virágosítási   
munkákba is. A lakosság igényesen gondozza a közterületeket, kivéve néhány embert. 
Vannak olyan személyek akiknek nem tetszenek a közterületen lévő fák ,és azt  
kivágják. Szükség lenne ezen a téren szigorúbb szabályok alkalmazására. 
    
A községben működő két sportegyesület egymás elleni viaskodása botrányos, ezen a területen 
rendet kellene tenni. A községben mindig aktív sportélet volt, gondolok itt a kézilabda csapatra, 
mely sikeresen szerepelt a bajnokságokban. Szitner Lajos tanár úr vezetésével szintén jelentős 
eredményeket értek el fiataljaink az iskolában és a községben is. Nem értem, miért nem kért 
engedélyt az önkormányzattól a Tenisz Klub elnöke az általa felépített épületre. 
 
A szomszédos ingatlanunkon áldatlan állapotok vannak, a gazdabolt környéke aggasztó. 
A kamionok állandóan a közterületre rakják le az építési anyagokat,holott a vállalkozás 
belső udvari telephelye alkalmas lenne ezek tárolására. Az utcai árok meg van süllyedve, nagy  
esőzéseknél a víz emiatt nem folyik el, mely így rendkívül balesetveszélyes.  
Úgy tudom a közterületet a vállalkozó csak bemutató kertként használhatja, nem anyagtárolás 
céljára. Ez ügyben kérem az önkormányzat intézkedését. 
Úgy tudom a Fő utcai kertek a rendezési tervben építési területként vannak kijelölve,és nem 
iparterületként. Ebben történt-e változás ? 
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Erős a faluban a gépjárműforgalom, a gépkocsivezetők közül többen túllépik a megengedett 
sebességet,jó lenne ha itt is lenne traffipax, vagy gyakoribb ellenőrzés a rendőrség részéről. 
A faluban eltűntek a súlykorlátozási táblák, ezeket vissza kellene állítani. 
 
Galavics Péterné: igaz-e a hír, hogy az önkormányzat 2 000 000 Ft bírságot kifízetett egy 
egyesület helyett ? Mikor indul el az új honlap ? Petőháza településen élőben közvetítik 
a képviselő-testületi üléseket, véleményem szerint ezt máshol is be lehetne vezetni. 
 
Hollósi Gábor reagál a felvetésekre: az iparűzési adóról többféle hír felreppent, nem tudjuk  
még mi várható ezen a téren. Nem tartanám igazságoknak azt, hogy egyenlő részben osszák 
fel ezt az önkormányzatok között. 
 
A Fő utcai ingatlanok mögötti kertek építési területnek vannak kijelölve a rendezési tervben, 
ebben nem történt változás. 
 
A Tenisz Klub elnöke az önkormányzat engedélye nélkül építette az épületet, ezt írásban 
is lenyilatkozták. Felszólítottuk az egyesületet a fennmaradási engedély beszerzésére, de 
ennek a mai napig még nem tett eleget. Az önkormányzat semmilyen bírságot nem fízetett 
ki senki helyett, mivel ilyent nem is szabtak ki. 
 
Várhatóan az új honlap február közepén már elindul,a GDPR rendelkezései nagyban 
megnehezítettek a szerkesztési feladatokat, mert nem mindent lehet a honlapon megjelentetni.  
 
 
 Hollósi Gábor: tájékoztatja a megjelenteket arról, hogy a SO-HORP COOP Zrt.a Hét Törpe 
Vendéglő eladási árát csökkentette. Megkérdezi a jelenlévőket az épület esetleges megvásárlása 
ügyében kezdeményezzen-e tárgyalásokat a céggel és mekkora összeget ajánlhat a megvételre. 
Tájékoztatja a jelenlévőket a községben 2020.június 4-én és június 6-án megrendezésre 
kerülő rendezvényekről. 
 
Hozzászólások: 
 
Menyhárt Beáta: a községben többek nehezményezik. hogy nincs egy melegételt kiszolgáló  
létesítmény, és jó lenne ha az italbolt is legalább bizonyos napokon, rövidebb ideig üzemelne. 
Javaslatom 30-35 M Ft összeget lehetne ajánlani, és a jelenlegi vagy esetleg az új bérlővel  
már ezekről is lehetne egyeztetni.   
 
Kérdések,bejelentések: 
 
Menyhárt Beáta: nem lehetne-e előbbre tenni a lomtalanítást ?  Az idősebbek közül többen 
felvetették, hogy a feleslegessé vált dolgaikat mert nem tudták a kijelölt helyre elszállítani. 
Nem tudna-e az önkormányzat egy vállalkozót megbízni ezzel a feladattal ? 
A volt varroda épületéről mit tud az önkormányzat ?  
 
Tischlerné Németh Noémi: tájékoztatja a megjelenteket arról,hogy GDPR előírásai miatt 
szükség van egy 24 900 Ft-os éves csomag megvásárlására is az új honlaphoz. 
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a nőnapi rendezvény 2020.03.8-án kerül megrendezésre 
Lövő Község Barátai Társaság szervezésével a Szolgáltató és Kulturális Központban, 
melyhez szeretnénk virágokat is vásárolni amennyiben ezt az önkormányzat támogatja. 
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