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Lövő Község Önkormányzata 
 
Lövő       
 
8/2021. 
 
 

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  
 
 
34/2021.(VII.09.)                                               Az ülés napirendi pontjainak elfogadása  
 
35/2021.(VII.09.)                                               Lövői Gergely megválasztása jegyzőkönyv- 
                                                                           hitelesítőnek  
 
36/2021.(VII.09.)                                              A Lövői Napsugár Óvoda 2020/2021. 
                                                                          nevelési évének értékeléséről   
                                                                          szóló beszámoló elfogadása  
 
37/2021.(VII.09.)                                             Anya-és gyermekvédelmi feladatok 2020.évi 
                                                                          ellátásáról szóló tájékoztató elfogadása  
 
38/2021.(VII.09.)                                             Katona Józsefné tanyagondnoki alkalmazásáról 
                                                                         döntés  
                                         
39/2021.(VII.09.)                                             Zsgánecz József tanyagondnoki munkakörre 
                                                                         benyújtott pályázatának elutasítása 
 
40/2021.(VII.09.)                                             A lövői 0146/28 hrsz-ú ingatlanon lévő  
                                                                          gépjárműtároló épület bérbeadása a Soproni 
                                                                          Vízmű Zrt.-nek 
 
41/2021.(VII.09.)                                             A lövői 0146/28 hrsz-ú ingatlanon lévő  
                                                                          kisállat rendelő bérbeadása a Zazoo-vet  
                                                                          Kft.-nek 
 
42/2021.(VII.09.)                                              Lövő Község Vöröskereszt Alapszervezete 
                                                                          részére támogatás megállapítása 
 
43/2021.(VII.09.)                                             Felhatalmazás lomhulladék elszállítására 
                                                                          vonatkozó árajánlat megkérésére 
 
44/2021.(VII.09.)                                             A lövői 662/5 hrsz-ú út mellett kialakuló 
                                                                         új utca – Kőszegi út – nevének megállapítása 
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Lövő Község Önkormányzata 
 
Lövő      
 
8/2021. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: 2021.július 9-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  
 
Meghívott:  Regényiné Demeter Mónika óvodavezető 
                    Vadászné Németh Piroska területi védőnő 
                    Dr. Székely Éva Mária LKBT titkára                       
                    Kőmives Zoltán 
                    Preiner Béla  
                    Németh Szabolcs 
                    Fekete Balázs  
                    Gerencsér Károly lövői lakosok                       
                            
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) Lövői Napsugár Óvoda 2020-2021.nevelési évének értékelése  
 

2) Tájékoztató az anya-és gyermekvédelmi feladatok 2020.évi ellátásáról    
 
                            3)  A tanyagondnoki munkakörre beérkezett pályázatok elbírálása    
   
                           4)  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: 
 
34/2021.(VII.09.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi   
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén: 
 

1) Lövői Napsugár Óvoda 2020-2021.nevelési évének értékelése  
 

2) Tájékoztató az anya-és gyermekvédelmi feladatok 2020.évi ellátásáról    
 

3) A tanyagondnoki munkakörre beérkezett pályázatok elbírálása    
 

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 Lövői Gergely hitelesítse. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Lövői 
Gergyelyt választja meg.  
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
35/2021.(VII.09.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jegyzőkönyv hitelesítőnek Lövői Gergelyt választja meg.  
   
 Határidő: Azonnal  
 
 Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
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1)Lövői Napsugár Óvoda 2020-2021.nevelési évének értékelése  
 
                                                 ( írásos előterjesztés csatolva ) 
 
 
Regényiné Demeter Mónika szóbeli kiegészítése:a járványhelyzet a mi intézményünkben is 
nagyon megnehezítette a munkát, több rendezvényünk is elmaradt. Szakmai támogatást nem 
igazán kaptunk, ezért magunknak kellett a lehetőségeket feltárni. Az online kapcsolattartás 
a második időszakban már jól működött óvodánkban, a szülők is egyre jobban megszokták. 
 
Tájékoztatom a jelenlévőket arról, hogy 1 óvónőnk elmegy, helyette egy GYES-ről 
visszatérő kolléganőt tervezek felvenni. 
 
Az óvoda 100 éves évfordulójának megrendezése nagyon jól sikerült, megköszönöm az 
önkormányzat támogatást, melyet ennek megrendezéséhez nyújtottak.  
 
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy az elmúlt tanévben milyen nehézségeikkel kellett 
megküzdeniük. 
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Napsugár Óvoda  
2020/2021.nevelési évének értékeléséről szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak  
szerint elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal  
      
Felelős: Hollósi Gábor polgármester                                                                
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi  
határozatot hozta: 
 
36/2021.(VII.09.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői 
Napsugár Óvoda 2020/2021.nevelési évének értékeléséről szóló beszámolót az előterjesztésben 
foglaltak szerint elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal  
      
Felelős: Hollósi Gábor polgármester                         
                                        
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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2)Tájékoztató az anya-és gyermekvédelmi feladatok 2020.évi ellátásáról    
 
                                        ( írásos előterjesztés csatolva ) 
 
 
Vadászné Németh Piroska szóbeli kiegészítése:a pandémia nálunk is sok problémát okozott. 
A családlátogatásokat minimálisra kellett korlátoznunk. Távkonzultációval segítettük az  
anyukákat. Az iskolában is elmaradtak az oltások, de ezeket utólag pótoltuk. Tájékoztatja  
a jelenlévőket a várandós anyákról, és a már megszületett gyermekek számáról. 
 
Kérdés: 
 
Hollósi Gábor: hogyan működik az újkéri helyettesítése ? 
 
Vadászné Németh Piroska reagál a felvetett kérdésre:2021.június 7-től vettem át az újkéri 
körzetet helyettesítésre, az első hónap nehezebben indult el,de már zökkenőmentesen megy a 
feladatok ellátása. 
 
  
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anya –és gyermekvédelmi feladatok 
2020. évi ellátásáról szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.  
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor  
 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi  
határozatot hozta: 
            
37/2021.(VII.09.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anya –és 
gyermekvédelmi feladatok 2020. évi ellátásáról szóló tájékoztatót az előterjesztésben  
foglaltak szerint elfogadja.  
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester          
 
 
3)A tanyagondnoki munkakörre beérkezett pályázatok elbírálása    
 
Hollósi Gábor: A tanyagondnokunk közös megegyezéssel történő távozása miatt, a munkakör  
betöltésére pályázatot írtam ki. A pályázatok benyújtási határideje 2021.július 5-én lejárt. 
Ez idő alatt két személy nyújtott be pályázatot. 
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Katona Józsefné 9461 Lövő, Vasúti sor 3.szám alatti lakos, aki pályázatához csatolta a 
az előírt dokumentumokat. Pályázatának nyílt ülésen történő tárgyalását kérte. 
 
                                                 (Nyilatkozata csatolva ) 
 
A másik pályázó Zsgánecz József 1038. Budapest, Lukács György u.1.VII/70. szám alatti 
lakos. A pályázatához előírt dokumentumokat csatolta, pályázatának nyílt ülésen történő 
tárgyalását kérte. 
 
                                                  (Nyilatkozata csatolva ) 
 
Az első pályázó lövői lakos, akit jól ismerünk, rendelkezik helyismerettel, ezért javaslom a 
tanyagondnokként történő alkalmazását 2021.július 15-től. 
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Katona Józsefné 
9461 Lövő, Vasúti sor 3.szám alatti lakost közalkalmazotti jogviszonyban 2021.július 15-
től tanyagondnokként alkalmazza. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2021.július 20. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
 A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi  
határozatot hozta: 
            
38/2021.(VII.09.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy Katona Józsefné 9461 Lövő, Vasúti sor 3.szám alatti lakost közalkalmazotti 
jogviszonyban 2021.július 15-től tanyagondnokként alkalmazza. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2021.július 20. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Zsgánecz József 
1038 Budapest, Lukács György u.1.VII/70.szám alatti lakos tanyagondoki munkakörre  
benyújtott pályázatát nem támogatja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2021.július 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi  
határozatot hozta: 
 
39/2021.(VII.09.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy Zsgánecz József 1038 Budapest, Lukács György u.1.VII/70.szám alatti 
lakos tanyagondoki munkakörre benyújtott pályázatát nem támogatja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2021.július 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
 
 
4)Egyéb feladatok 
 
Lukácsné: ismerteti a Soproni Vízmű Zrt.-től a lövői 0146/28 hrsz-ú ingatlanon lévő 
gépjárműtároló épület bérbevételére érkezett megkeresést a jelenlévőknek. A Soproni Vízmű 
Zrt. 2021.június 24-től az önkormányzat tulajdonában kerülő ingatlanon lévő gépjárműtároló 
épületet, mely 143,04 m2-t, szeretné  bérbe venni 2021.október 1-től 2023.május 31-ig, 
legalább egy éves meghoszabbítási lehetőség mellett. A bérleti díjra vonatkozó ajánlatuk nettó 
40 000 Ft/hó, inflációkövetéssel, és a közmű költségek megtérítésével. 
 
Hozzászólás:  
 
Hollósi Gábor: javaslom a kért épületrész bérbeadását 40 000 Ft + ÁFA összegben a 
Soproni Vízmű Zrt. részére. 
 
A jelenlévők a javaslatot támogatták. 
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező lövői 0146/28 
helyrajzi számon lévő gépjárműtároló épületét 2021.október 1-től 2023.május 31-ig  
a Soproni Vízmű Zrt.-nek bérbe adja. 
 
A képviselő-testület a gépjárműtároló bérleti díját 2021.október 1-től havi 40 000 Ft + ÁFA 
összegben állapítja meg. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésével. 
 
Határidő: 2021.július 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester    
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi  
határozatot hozta: 
 
40/2021.(VII.09.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
tulajdonát képező lövői 0146/28 helyrajzi számon lévő gépjárműtároló épületét 2021.október 
1-től 2023.május 31-ig a Soproni Vízmű Zrt.-nek bérbe adja. 
 
A képviselő-testület a gépjárműtároló bérleti díját 2021.október 1-től havi 40 000 Ft + ÁFA 
összegben állapítja meg. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésével. 
 
Határidő: 2021.július 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester    
 
Lukácsné: ismerteti a Zazoo-vet Kft. (9461 Lövő. Hunyadi utca 1.C.ügyvezetőjének kérelmét 
A kérelmező az önkormányzat tulajdonában álló  lövői 0146/28 hrsz-ú ingatlanon kialakított  
és engedélyezett kiállat rendelő épületrészt szeretné bérbe venni. A kérelmező az épületrészt 
eddig a Soproni Vízmű Zrt-től bérelte, mivel ez átkerült az önkormányzat tulajdonában, ezt 
2021.július 01-től továbbra is szeretné bérelni.  
 
Hozzászólás: 
 
Hollósi Gábor: javaslom a Kft.-nek 2021.július 1-től 2021.december 31-ig bérbe adni  
ezt az épületrészt, havi 27 000 Ft +ÁFA összeggel, a közmű költségek megtérítésével. 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező lövői 0146/28 
helyrajzi számon lévő kisállat rendelő épületrészt 2021.július 1-től 2021.december 31-ig  
a Zazoo-vet Kft.-nek bérbe adja. 
 
A képviselő-testület az épületrész bérleti díját 2021.július 1-től havi 27 000 Ft + ÁFA 
összegben állapítja meg. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésével. 
 
Határidő: 2021.július 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester    
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi  
határozatot hozta: 
 
41/2021.(VII.09.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
tulajdonát képező lövői 0146/28 helyrajzi számon lévő kisállat rendelő épületrészt  
2021.július 1-től 2021.december 31-ig a Zazoo-vet Kft.-nek bérbe adja. 
 
A képviselő-testület az épületrész bérleti díját 2021.július 1-től havi 27 000 Ft + ÁFA 
összegben állapítja meg. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésével. 
 
Határidő: 2021.július 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester    
 
 
Lukácsné: ismereti a Lövő Község Vöröskereszt Alapszervezetének támogatási kérelmét. 
Az alapszervezet 2021.évben nem kapott költségvetési támogatást, mivel az előző évi 
támogatási keretét a pandémia miatt nem tudta felhasználni. A rendelkezésükre álló összegük 
elfogyott,ezért kérelmet nyújtottak be támogatás megállapítása iránt, melyet a véradó 
ünnepségek megszervezésére, a kitüntetett véradók megajándékozására, és az idősek 
támogatására használnának fel. 
 
Hozzászólások: 
 
Hollósi Gábor: 600 000 Ft összegű támogatás megállapítását javaslom. 
 
Papp Tibor:az idei évben a civil szervezetek támogatására a takarékos gazdálkodás miatt 
kevesebb összeget biztosítottunk, ezért nekik is alacsonyabb összegű támogatást javaslok, 
400 000 Ft-ot. Amennyiben ez nem lesz elég a programjaik támogatására, ismételten 
nyújtsanak be kérelmet.  
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövő Község Vöröskereszt 
Alapszervezete részére 400 000 Ft támogatást állapít meg. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésével, és a Támogatási  
Megállapodás megkötésével. 
 
Határidő: 2021.július 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi  
határozatot hozta: 
 
42/2021.(VII.09.) határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövő 
Község Vöröskereszt Alapszervezete részére 400 000 Ft támogatást állapít meg. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésével, és a Támogatási  
Megállapodás megkötésével. 
 
Határidő: 2021.július 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
Lukácsné: Major Tibor Lövő, Kossuth Lajos utca 16.szám alatti lakos a résztulajdonában lévő 
ingatlanán nagyobb mennyiségű hulladékot halmozott fel. Az ingatlan használóját már több 
alkalommal felszólítottuk a hulladék elszállítására, és ehhez a tavalyi évben lomtalanításkor a 
konténer elszállításával pénzbeli támogatást is biztosított Lövő Község Önkormányzata. 
A szomszédos ingatlan tulajdonosai a jegyzői határozat ellen fellebbezést nyújtottak 
be a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalhoz. A másodfokú hatóság megállapította, 
hogy a jegyzőnek végrehajtást kellett volna elrendelni a hulladék elszállítására, mely az idei 
évben meg is történt, de Major Tibor a kitűzött határidőre 2021.június 15-ig ennek nem tett 
eleget. Időközben nevezett személy a családjával a községből is elköltözött, vele semmilyen 
kapcsolatot nem tudtuk létesíteni. Ilyen esetben a Lövői Közös Önkormányzati Hivatalnak 
kell gondoskodni a felgyülemlett hulladék elszállításáról, mely várhatóan milliós költséggel 
jár. Mivel ehhez szükséges forrásokkal a Hivatal nem rendelkezik, ennek megtérítését az 
önkormányzatnak kell vállalni. Természetes a szállítási költségek megfizetését Major Tiborra 
terheltetjük, ehhez bírósági végrehajtó segítségét is kérni fogjuk. 
 
Hozzászólás: 
 
Hollósi Gábor: a szomszédok életét, környezetét már több éve veszélyezteti a nagy 
mennyiségű hulladék, ezért minden lehetséges fórumot megragadnak arra, hogy a hulladék 
elszállításra kerüljön a Kossuth Lajos utca 16.számú ingatlanról. Amennyiben nem sikerül 
behajtani a szállítási költségeket, az ingatlant megterheltetjük. 
Javaslom a képviselő-testület előzetesen bízza meg a jegyzőt az STKH-val a kapcsolatot  
vegye fel, és kérjen árajánlatot a szállítási költségre. 
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Lukács Antal Györgyné 
jegyzőt azzal, hogy kérjen árajánlatot az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-től 9461 Lövő, Kossuth Lajos utca 16.számú ingatlanon 
lévő lomhulladék elszállítására, és erről tájékoztassa a képviselő-testületet. 
 
Határidő: 2021.szeptember 30. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
              Lukács Antal Györgyné jegyző 
 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek: 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi  
határozatot hozta: 
 
43/2021.(VII.09.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza Lukács Antal Györgyné jegyzőt azzal, hogy kérjen árajánlatot az STKH Sopron 
és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-től 9461 Lövő, 
Kossuth Lajos utca 16.számú ingatlanon lévő lomhulladék elszállítására, és erről tájékoztassa 
a képviselő-testületet. 
 
Határidő: 2021.szeptember 30. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
              Lukács Antal Györgyné jegyző 
 
 
Hollósi Gábor: egy vállalkozó megkeresett azzal a kéréssel, hogy a telephelye melletti  
területek nem kaphatnának-e utcanevet, mivel a hatóságok előtti eljárásban ez mindig  
problémát jelent. Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterületek  
elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 7/2014. (VIII.18.) önkormányzati  
rendelete alapján ennek akadálya nincs, ezért javaslom a lövői 662/5 helyrajzi számú út  
mentén kialakuló utcát Kőszegi útnak nevezzük el. 
 
 
A jelenlévők a javaslatot támogatták. 
 
 
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 662/5 helyrajzi számú út mentén kialakuló utcát Kőszegi útnak nevezi el. 
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Határozati javaslat folytatása: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti rendelet 7.§-a alapján jelen 
döntéséről értesíti az alábbi hatóságokat, szolgáltatókat: 
 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Okmányirodai Osztály Sopron  
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatali Osztály Sopron 
Soproni Rendőrkapitányság 
Lövői Postahivatal 
Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség  
Lövői Mentőállomás 
MVM Energetika Zártkörűem Működő Részvénytársaság, E.ON, Telekom, Soproni Vízmű Zrt. 

 
Határidő: 2021.augusztus 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
A jelenlévők a javaslattal egyet értettek. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi   
határozatot hozta: 
 
44/2021.(VII.09.) 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 662/5 helyrajzi számú út mentén 
kialakuló utcát Kőszegi útnak nevezi el. 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti rendelet 7.§-a alapján jelen 
döntéséről értesíti az alábbi hatóságokat, szolgáltatókat: 
 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Okmányirodai Osztály Sopron  
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatali Osztály Sopron 
Soproni Rendőrkapitányság 
Lövői Postahivatal 
Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség  
Lövői Mentőállomás 
MVM Energetika Zártkörűem Működő Részvénytársaság, E.ON, Telekom, Soproni Vízmű Zrt. 

 
Határidő: 2021.augusztus 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
 
Dr.Székely Éva Mária: 2021.augusztus 20-án ismét szeretnénk egy ünnepélyt tartani, a 
gazdákat szeretném felkérni számoljanak be a pandémiás időszakról. Az ünnepség keretében  
fáklyás felvonulást tervezünk, melyhez a képviselők segítségét kérném. 
11 éve kezdtük el a Lövő történetének a megírását a befejezésre az első határidő 2021.július 
15-e volt, ehhez segédszerkesztőnek Radnóczy Évát felkértünk. A fotók leadási határidejét 
2021.augusztus 31-ben határoztuk meg. 
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Bausz Sándorhoz történő végső benyújtás határideje 2021.szeptember 30-a. 
 
Fontosnak tartja, hogy a lövői temetőben lévő régi síremlékek melyben köztiszteletben álló 
személyek nyugszanak megmaradjanak, ezért ezekről gondoskodni szükséges. 
 
Hiányolja, hogy a Lövő Község Baráti Társaságának dokumentumai nem kerültek fel a lövői 
honlapra, megkérdezni ennek mi az oka ? 
 
Elmondja rendszeresen látogatja a lövői nyugdíjas klubot, a klub jól működik, de a 
kirándulások megszervezésénél jelentkeztek problémák. 
 
Az idősek közül többen szeretnének adakozni az orgonára, ezt hol és milyen módon tehetik 
meg ? 
 
Felveti szükség lenne a településen egy zöldségboltra ahol friss zöldséget lehetne vásárolni, 
esetleg egy vállalkozó itt értékesíthetné a terményét.  
 
Megkérdezni mi lesz a faluházzal, mikor lehet ide elhelyezni a dokumentumaikat ? 
 
Megkérdezi nem tervezi-e az önkormányzat nyugdíjas napközi otthon létesítését ? 
 
Hollósi Gábor reagál a felvetettekre: 
 
Nagyon jó lenne ha a könyv mielőbb megjelenhetne, ehhez minden segítséget megadunk. 
 
Önkormányzatunknak van temető rendelete, melyben a védett sírhelyek feltüntetésre 
kerültek, ezekről mi gondoskodunk. Önkormányzatunk csak bérlője a temetőnek az 
egyházközség a tulajdonos. 
 
A faluházra pályázatot nyújtottunk be, az elbírálása folyamatban van. 
 
Véleményem szerint idősek nappali ellátására vonatkozó intézmény egyházi fenntartásban  
jobban tud működni. 
 
Az Ábrahám zöldségkereskedés megszűntette a községben az értékesítését, mivel alacsony 
volt a forgalmuk, és nem érte meg ide jönniük. Termelői piac létesítésére is nyújtottuk be 
pályázatot, amennyiben ez sikeres lesz, a Szolgáltató Központ udvarán lesz egy helyi piac 
melyen az őstermelők, a gazdák értékesíteni tudják a termékeiket. 
 
Tischlerné Németh Noémi reagál az egyik felvetésre: 
 
A küldött anyagokat a jelenlegi formában nem lehet a honlapra feltölteni, a képek újra 
szerkesztésére van szükség. 
 
Papp Tibor: két éve foglalkozunk az orgonával, nem egyházközségünk tulajdona, hanem  
az egyházmegyéé. Több támogatót sikerült már szerezni, az EMMI 3 M Ft-tal támogatja 
az orgona felújítását. Civil szervezetekről és magánszemélyektől is érkeztek már felajánlások. 
Elindítottuk a „fogadj örökbe egy sípot „kezdeményezést melyre szintén lehet felajánlást 
adni. Szeretnénk ha a jövő évben megrendezésre kerülő Hazahívó rendezvényre a  
felújítási munkák elkészülnének.  
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Tervezem az orgona felújításáról egy összefoglaló jelentés elkészítését és kiadását.  
 
Hollósi Gábor: néhány községben élő választópolgár a Facebook fórumon alaptalan vádakkal 
megtámadott engem azzal, hogy a községben nem tettünk semmit, és az elnyert 
támogatásokat sem a község javára fordítjuk. A fentiek tisztázására több embert meghívtam a 
mai ülésünkre,de nem mindenki fogadta el a meghívásomat. Tájékoztatni szeretném Önöket 
az önkormányzat által benyújtott pályázatokról, és azok felhasználásáról. 
 
Ismerteti a 2014-2019 közötti ciklusban elnyert pályázatokat. 
Ismerteti a 2019.és 2020.és 2021.évben elnyert pályázatokat a jelenlévőknek. Tájékoztatja a 
megjelenteket arról mekkora összeget fordított az önkormányzat 2020.és 2021.évben szociális 
ellátásokra.  
 
Németh Szabolcs: a Széchenyi utcának nincs gazdája az út állapota évről-évre rosszabb, igaz  
kicsi a forgalom az utcában, de a lakóknak a tüzelő beszállíttatása csak kisebb autóval  
lehetséges. Gondot okoz a szemét elszállítása is, mert a kukásautó nem tolat be az 
utca végéig. Kéri az önkormányzatot a jövő évi költségvetés tervezésénél erre az utcára is 
tervezzenek be összeget.  
 
Fekete Balázs: szintén a Széchenyi utcában lévő problémákra hívja fel a figyelmet, jelezve 
azt, hogy Mixer nem tud bejönni az utcába, és a tűzifa beszállíttatása is gondot okoz. 
 
Hollósi Gábor reagál a felvetésekre: 
 
A terület GYSEV Zrt. tulajdonában van, de a megkötött Együttműködési Megállapodás 
alapján közforgalom elől el nem zárt magánútként 670 m2-t önkormányzatunk 
térítésmentesen használhat. A jövő évi költségvetésünkben tervezzük majd az út felújítását. 
A Széchenyi utca egyirányúsítását sikerült megoldanunk, mely a jelenlegi helyzeten 
kissé enyhített. 
 
Kőmives Zoltán:nem rosszindulatból írtam a Facebookon, de többek véleményét képviselve 
szeretnénk ha Röjtökmuzsaj-Lövő-Zsira szakaszon is megépülhetne egy kerékpárút, mert 
ezen biztonságosan lehetne közlekedni. Mikor várható a Kossuth Lajos utcában a parkolók 
megépítése ? 
 
Gerencsér Károly: a kisebb utcákban a járdák állapota rossz, miért csak a Fő utcában 
végeznek felújítást? Álláspontom szerint is szükség lenne a kerékpárút megépítésére, ezért 
a környékbeli önkormányzatokkal össze kellene fogni. 
Miért vitték el a rendőrséget a faluból a szomszédos településre ? A településünkön  
miért nincs sportcsarnok ? Egy időben terveztek ide vérellátó központot, ez miért nem  
valósult meg ? Álláspontom szerint a lakosságot nem kellően tájékoztatják a faluban 
történt eseményekről. 
 
Menyhárt Beáta: véleményem szerint a kért nyilvános tájékoztatásnak nincs akadálya, 
más településeken például a gazdasági beszámolókat is közzé teszik. 
 
Tischlerné Németh Noémi: a jegyzőkönyvek és a rendeletek mellett a pénzügyi beszámolókat 
mi is közzétesszük a lövői honlapon. 
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