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88/2021.(XII.15.)                                          Balics Kamill megválasztása jegyzőkönyv  
                                                                      hitelesítőnek 
            
 
89/2021.(XII.15.)                                          A tanyagondoki szolgálat 2021. évi munkájáról  
                                                                      szóló beszámoló elfogadása 
 
 
90/2021.(XII.15.)                                          Lövői KÖH 2021.évi beszámolójának elfogadása 
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                                                                     bérbeadása 
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Lövő Község Önkormányzata 
 
Lövő     
 
14-1/2021. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: 2021. december 15-én a Szolgáltató és Kulturális Központ épületében megtartott  
közmeghallgatásról. 
 
Jelen vannak:  Hollósi Gábor polgármester 
                        Tischlerné Németh Noémi alpolgármester  
                        Balics Kamill      
                        Lövői Gergely                   
                        Menyhárt Beáta   
                        Papp Tibor   
                        Spóner Tiborné képviselők  
                        Lukács Antal Györgyné jegyző  
                        43 fő választópolgár  
    
Meghívott: Katona Józsefné tanyagondok    
                     
Hollósi Gábor : köszönti a közmeghallgatáson 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.) Tájékoztató az önkormányzat 2021.évi munkájáról és a következő évi terveiről   
 
2.) Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat munkájáról 
 
3.) Beszámoló a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2021.évi működéséről 
   
4.) A képviselő-testület 2022.évi munkatervének elfogadása                    
 
5.) Az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata 
 
6.) Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozása   
 
7.) Az önkormányzat 2021.évi költségvetésének módosítása  
 
8.) 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: 
 
87/2021.(XII.15.)határozat: Lövő  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi 
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén: 
 
1.) Tájékoztató az önkormányzat 2021.évi munkájáról és a következő évi terveiről   
 
2.) Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat munkájáról 
 
3.) Beszámoló a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2021.évi működéséről 
   
4.) A képviselő-testület 2022.évi munkatervének elfogadása                    
 
5.) Az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata 
 
6.) Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozása   
 
7.) Az önkormányzat 2021.évi költségvetésének módosítása  
 
8.) Egyéb feladatok 
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
Hollósi Gábor: Lövő Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata 
értelmében a jegyzőkönyvet egy képviselőnek is alá kell írni, javasolom, hogy a mai ülés 
jegyzőkönyvét Balics Kamill hitelesítse. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Balics  
Kamillt választja meg.  
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
88/2021.(XII.15.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
jegyzőkönyv hitelesítőnek Balics Kamillt választja meg.  
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
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1.) Tájékoztató az önkormányzat 2021.évi munkájáról és a következő évi terveiről   
 
                                                 (írásos előterjesztés csatolva ) 
 
 
Hozzászólások, kérdések: 
 
Dr.Varga Bence: fél éven belül van-e esély a Horváth Ferenc utcai telkek értékesítésére ? 
 
Galavics Jenő: a húsbolt melletti ingatlant az önkormányzat megvásárolta, ezzel mi a céljuk ? 
Úgy gondolom ott egy múzeumot létrehozni nem sok értelme van, más módon kellene azt 
hasznosítani. 
 
Ha a Horváth Ferenc utca telkesítése befejeződik, jó lenne ott egy bicikli utat létesíteni, mivel 
ez egy elég forgalmas útszakasz, és a kerekpáron közlekedőknek rendkívüli balesetveszélyes.   
 
Kontorné Marcz Ildikó: nagyon sokat kerékpározunk a klubtagokkal a külterületi utakon, 
több mezőgazdasági út a településünkön rossz állapotban van, jó lenne ha ezekre nagyobb 
figyelmet fordítanának. 
 
Kerékpározás során szükség van egy kis pihenőre is, így jó lenne ha a kápolna környékén  
lenne egy pihenőhely. 
 
Az idei évben már többször jeleztem a Sportegyesület vezetőinek és Önök felé is, hogy  
a Sportpálya Árpád sor felőli részét zöldhulladéktárolónak használják, mely a melegekben 
rendkívüli kellemetlen szagot áraszt, ezt az ott lakóknak nehéz elviselni. 
Kérem az ügyben intézkedni szíveskedjenek. 
 
A 2021.december 12-én megrendezett adventi vásár és koncert nagyon jól sikerült, 
színvonalas műsort kaptak a résztvevők, de a szervezésben voltak hiányosságok pl. az  
előtérben nagyon sok ember várakozott, mely egy ilyen vírusos időben rendkívüli nagy 
kockázatot jelent.  
  
Balics János: a közmeghallgatást a régi szokás szerint általában az év végén tartották, ahol 
a lakosság elmondhatta a véleményét a javaslatait. A polgármester úr beszámolója nagyon 
részletes volt, de úgy gondolom a számok beszédesebbek. Több településen a lakosság 
véleményét is kikérik a fejlesztések előtt. Jó lett volna ha az önkormányzat költségvetéséről és  
pénzmaradványáról is kaptunk volna információt. Úgy látom most Sopronkövesd jobban 
fejlődik, ott több beruházás és fejlesztés valósul meg, lassan megelőznek bennünket. 
 
Úgy gondolom az óvoda, iskola és templom közötti szakaszokon szükség lenne térköves 
parkolóra. Nagyon fontos lenne a 84-es főút felújítása, hiszen rendkívül rossz állapotban van 
már, nem ekkora terhelésre készült. 
 
Az augusztus 20-án megrendezett István a király, és karácsonyi koncert is nagyon jól  
sikerült, a szervezőknek csak gratulálni tudok. A környező településről érkezett visszajelzések 
is nagyon jók voltak, Lövő hírnevét javították.     
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A faluszépítő kör kihelyezte a virágokat, de a lakók közül nem mindenki öntözte ezeket,így 
egy idő után nem szép látványt mutattak. 
 
Hollósi Gábor reagál a felvetésekre: 
 
A húsbolt melletti ingatlanra a „ Faluházra „ igyekszünk támogatást szerezni, a felújítását 
pályázati forrásból kívánjuk megoldani, mivel erre nagyon magas összeget kell rákölteni. 
Vitatkoznék azzal, hogy egy múzeumra senki nem kíváncsi, idegenforgalmi látványosságra 
azonban igen.   
 
A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Elnökével a pályázati forrásokról már többször 
egyeztettem, és ígéretet kaptunk arra, hogy a Lövő-Sopronhorpácsig terveznek egy 
kerékpárutat, de valószínű ez még nem a jövő évben lesz. 
 
Minden évben egy külterületi utat az önkormányzat saját forrásból eddig felújított. 
A várhelyhez vezető út rendbetétele már megtörtént. 
Az idei évben nyílt lehetőségünk külterületi utak felújítására pályázatot benyújtani, ehhez 
szükséges terveket a F-ROAD Kft.-vel készítettük el.  
 
A kápolnánál lévő pihenőhely kialakítása ügyében véleményem szerint a tulajdonossal 
egyeztetni kell, a felvetést megfontoljuk, úgy gondolom ez pár százezer forintból megoldható 
lenne. 
 
A Sportegyesület használatában van a Sportpálya, tisztántartása az ő feladatok, a felvetett 
zöldhulladékkal kapcsolatos problémát nekik kell megoldani. 
 
Horváth Martin a Lövői Sportegyesület titkára reagál a felvetésre: 
 
A Sportpályát rendszeresen nyírjuk, a felgyülemlő zöldhulladékot nem tudjuk elszállíttatni, 
mivel nem találunk fuvarost, jó lenne ha ehhez az önkormányzattól kapnánk segítséget. 
  
Hollósi Gábor reagál a felvetésekre: 
 
Úgy gondolom 2022.március 15-ig kell megoldást találnunk a zöldhulladék elszállítására.  
 
A karácsonyi műsorunk nagyon színvonalasra sikerült, de a szervezéssel kapcsolatosan volt 
egy kis probléma, egyszerre több csapat is megérkezett elhelyezésüket nehéz volt megoldani, 
ezért áll elő ez a helyzet.  
 
Úgy gondolom Sopronkövesddel nem kellene összehasonlítani Lövőt. 
A Roto Elzett iparűzési adója ezévben 230 M Ft volt, a vártnál jobban teljesített. 
Ez a szám soknak tűnik,de ebből kell az óvoda 55 M Ft-os,a Lövői KÖH 48 M Ft-os,és 
a Szolgáltató és Kulturális Központ 23 M Ft-os fenntartását és működtetését megoldanunk. 
 
 A költségvetéssel, a zárszámadással kapcsolatos adatok nyilvánosak, a honlapunkon 
mindenki számára elérhetők, megtekinthetők. 
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A Horváth Ferenc utcai telkek értékesítését hamarosan megkezdjük a képviselő-testület  
a vételárat 6,6 M Ft-ban állapította meg. Ez nem egy jelentős ár, hiszen a többi településen  
ennél jóval magasabbak a telekárak. A telkeket teljes közművel kívánjuk értékesíteni.  
 
Önkormányzatunknak jelentős összegű szolidaritási hozzájárulást kell fizetni, ezen kívül 
a hivatal teljes finanszírozását is mi biztosítjuk, a gépjárműadó teljes mértékben elvonásra 
került, ez is jelentős forráskiesést jelent. 
 
A 84-es főút állapota rendkívül rossz, a felújítását mi nagyon szeretnénk, de állami út ez ügyben 
nem tudunk mit tenni. A Fertőszentmiklós Lövő között szakasz ki van jelölve felújításra. 
Sajnos az elterelés ügyében sem kaptunk központilag segítséget, az ezzel felmerülő problémát 
helyileg próbáltuk megoldani. Közbenjárásunkra sikerült elérni a temetőnél lévő út felújítását, 
hiszen két autó itt már biztonságosan nehezen fért el. 
 
A kábel tv helyzete is most már rendeződött, évente fenntartása kb.10 M Ft-ba került az 
önkormányzatnak. Úgy gondolom most már az új szolgáltató zökkenőmentesen működteti. 
 
A lövői temetőben jelentős fejlesztések valósultak meg, mivel az egyházközség 
jelentős összegű pályázati támogatást kapott, és ezekhez önkormányzatunk is biztosított saját 
forrást.  
 
 
2.) Beszámoló a tanyagondoki szolgálat munkájáról 
    
                                             ( írásos előterjesztés csatolva )                        
 
 
Katona Józsefné szóbeli kiegészítése: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a tanyagondnoki 
feladatok ellátása mellett 2021.július 15-től milyen egyéb feladatokat látott el. 
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:  
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tanyagondnoki szolgálat   
2021.évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglalt tartalommal  
elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
 A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
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A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:  
 
89/2021.(XII.15.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
tanyagondnoki szolgálat 2021.évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglalt 
tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
3.) Beszámoló a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2021.évi működéséről 
 

 
( írásos előterjesztés csatolva ) 

 
   
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:      
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 
2021. évi működéséről szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal                 
 
Felelős: Lukács Antal Györgyné jegyző  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.  
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
90/2021.(XII.15.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lövői Közös 
Önkormányzati Hivatal 2021.évi működéséről szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak 
szerint elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Lukács Antal Györgyné jegyző  
 
4.) A képviselő-testület 2022.évi munkatervének elfogadása  
 
Hollósi Gábor: ismerteti a képviselő-testület a 2020.évi munkatervét. Elmondja, hogy 
a terv a kötelező napirendi pontokat tartalmazza, természetesen a felmerülő egyéb ügyeket a  
képviselő-testület megtárgyalja.   
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi munkatervét az 
előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: Folyamatos         
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
               
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
91/2021.(XII.15.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi 
munkatervét az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: Folyamatos         
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
               
 
5.) Az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata 
 
Lukácsné: a képviselő-testület az önkormányzat 2019-2023 évre szóló Helyi  
Esélyegyenlőségi Programját 2018.szeptember 19-én fogadta el az 59/2019.(IX.19. )számú  
határozatával. 
 
A 2021.június 31-án módosított 321/20211.(XII.27.) Korm.rendelet alapján figyelemmel 
a Belügyminisztérium „Módszertani útmutató a helyi esélyegyenlőségi programok 
elkészítésének szempontjaihoz és a program felülvizsgálatához” című dokumentum szerint 
a Helyi Esélyegyenlőségi Programot felül kell vizsgálni, illetve lehetőség van egy öt évre 
szóló új program megalkotására is. Röviden ismerteti az új  programot, és annak intézkedési 
tervét. 
 
A napirendhez, kérdés hozzászólás nem hangzott el. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosított 321/20211.(XII.27.) 
Korm.rendelet alapján figyelemmel a Belügyminisztérium „Módszertani útmutató a helyi 
esélyegyenlőségi programok elkészítésének szempontjaihoz és a program felülvizsgálatához” 
című dokumentumra a 2021-2026.évre szóló új Helyi Esélyegyenlőségi Programot az 
előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt ennek felterjesztésével. 
 
Határidő: 2022.január 5. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
              Lukács Antal Györgyné jegyző  
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
92/2021.(XII.15.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
módosított 321/20211.(XII.27.) Korm.rendelet alapján figyelemmel a Belügyminisztérium 
„Módszertani útmutató a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szempontjaihoz és 
a program felülvizsgálatához” című dokumentumra a 2021-2026.évre szóló új Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt ennek felterjesztésével. 
 
Határidő: 2022.január 5. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
              Lukács Antal Györgyné jegyző  
 
 
6.) Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozása  
 
Lukácsné: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi  
III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 58/B. § (2) bekezdése értelmében: „A 2000 fő feletti 
lakosságszámú települési önkormányzat vagy társulás, illetve fővárosi önkormányzat 
jogszabályokban meghatározottak szerint helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre.” 
 
A szociálpolitikai kerekasztal feladata a szociálpolitikai feladatok ellátásának elősegítése 
és szociális szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok folyamatos 
figyelemmel kísérése:   
  
Az Sztv. 92.§ (1) bekezdés b) pontja előírja, ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a 
társulási megállapodásban megjelölt székhely szerinti vagy az erre kijelölt települési 
önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot. 
 
A szociálpolitikai kerekasztal létrehozására a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati  
Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló, és fizetendő  
térítési díjakról szóló Lövő Község Önkormányzatának Polgármestere által elfogadott 
7/2020.(VI.02.) önkormányzati rendeletet módosítani kell. A rendelet tervezet elfogadásához 
a jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX. törvény 5. § (5) bekezdése alapján a társulásban 
résztvevő helyi önkormányzatok képviselő-testületének hozzájárulása szükséges.  
A 23 önkormányzat részére a rendelet -tervezetet elküldtük, az érintett önkormányzatok 
a Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozására a felhatalmazást megadták. 
 
Ismerteti a rendelet-tervezetet, az előzetes hatásvizsgálatot és indokolást a szabályozás várható 
következményeiről. 

                                           (Előzetes hatásvizsgálati lap és indokolás csatolva) 
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A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 
A képviselő-testület az elterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és 
egyhangulag megalkotta a 14/2021.(XII.21.) önkormányzati rendeletét Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálati Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról és fizetendő térítési díjakról szóló 7/2020.(VI.02.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 
 
                                                         (rendelet csatolva ) 

 
7.) Az önkormányzat 2021.évi költségvetésének módosítása 
 
Hollósi Gábor: tájékoztatja a jelenlévőket az önkormányzat 2021.évi gazdálkodásáról. 
 
                                          (írásos előterjesztés csatolva ) 
 
 
Lukácsné: ismerteti az önkormányzat 2021.évi költségvetésének módosításáról szóló 
rendelet-tervezetet. Ismerteti az előzetes hatásvizsgálatot és az indokolást a szabályozás  
várható következményeiről. 
 
                                   (Előzetes hatásvizsgálati lap és indokolás csatolva )  
  
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
A képviselő-testület az elterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és 
egyhangulag megalkotta a 15/2021.(XII.28.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 
2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról.  
 
                                                         ( rendelet csatolva ) 

 

8.) Egyéb feladatok 
 
 
Lukácsné: a képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő 0146/28 helyrajzi számon 
lévő irodaépületeket, melyek összterülete 72,15 m2 2021.augusztus 10-től 2021.december 31-
ig bérbe adta a GALLGARDEN Kft.-nek. A Kft. a bérleti szerződés meghosszabbítását kéri.  
  
Hozzászólás: 
 
Hollósi Gábor: javaslom az épületrészek további bérbeadását 60 000 Ft + ÁFA összegben, 
infláció követéssel, és a rezsiköltségekkel a GALLGARDEN Kft.-nek. 
 
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 helyiségeit (72,15 m2-t) 2022.január 1-től 2022.december 31-ig  
a GALLGARDEN Kft.-nek bérbe adja. 
 
A képviselő-testület a helyiségek bérleti díját 2022.január 1-től havi 60 000 Ft + ÁFA 
összegben állapítja meg. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésével. 
 
Határidő: 2021.december 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester    
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
93/2021.(XII.15.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
tulajdonát képező lövői 0146/28 helyrajzi számon lévő helyiségeit (72,15 m2-t)  
2022.január 1-től 2022.december 31-ig a GALLGARDEN Kft.-nek bérbe adja. 
 
A képviselő-testület a helyiségek bérleti díját 2022.január 1-től havi 60 000 Ft + ÁFA 
összegben állapítja meg. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésével. 
 
Határidő: 2021.december 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester    
 
Lukácsné: ismerteti a Zaoo-vet Kft. bérleti szerződés meghosszabbítására irányuló kérelmét. 
A kérelmező a lövői 0146/28 helyrajzi számon lévő kisállat rendelőre fennálló bérleti 
szerződésének meghosszabbításár kéri öt éves időtartamra. A kérelmező a rendelő 
fejlesztésére és bővítésére pályázatot szeretne benyújtani és ehhez szükséges, hogy legalább  
5 évig a kisállat rendelőben a tevékenységét folytatni tudja. 
 
A Kft. képviselője Dr. Varga Bence állatorvos a telepen a közös parkoló bővítését is tervezi, 
ezen kívül kéri a parkolóban lévő lámpaoszlop cseréjét, illetve a beázás és a penészesedés 
megakadályozása érdekében a tetőjavítását az önkormányzat végezze el. 
 
Hozzászólás: 
 
Hollósi Gábor: javaslom a pályázat elnyerése érdekében a kft. bérleti szerződését 
2026.december 31-ig hosszabbítsa meg a képviselő-testület. 
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A kerítés bővítése ellen nincs kifogásuk, a lámpatest cserjét pedig a villanyszerelővel 
kell majd megoldanunk. Az épület beázásának megakadályozása érdekében szakembert kell 
hívnunk, aki a lehetőségeket felméri.    
 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező lövői 0146/28 
helyrajzi számon lévő kisállat rendelő épületrészt 2022.január 1-től 2026.december 31-ig  
a Zazoo-vet Kft.-nek bérbe adja. 
 
A képviselő-testület az épületrész bérleti díját 2022.január 1-től havi 27 000 Ft + ÁFA 
összegben állapítja meg. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésével. 
 
Határidő: 2021.december 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester    
 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi  
határozatot hozta: 
 
94/2021.(XII.15.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
tulajdonát képező lövői 0146/28 helyrajzi számon lévő kisállat rendelő épületrészt 
2022.január 1-től 2026.december 31-ig a Zazoo-vet Kft.-nek bérbe adja. 
 
A képviselő-testület az épületrész bérleti díját 2022.január 1-től havi 27 000 Ft + ÁFA 
összegben állapítja meg. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésével. 
 
Határidő: 2021.december 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
Lukácsné: a lövői honlap szerkesztési feladatokat Tischlerné Németh Noémi látja el 
megbízási szerződés alapján. Megbízása 2021.december 31-én lejár, javaslom változatlan 
összeggel ennek meghosszabbítását 2022.december 31-ig.   
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:  
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022.január 1-től -2022.decemer 31-ig 
Tischlerné Németh Noémit bízza meg a lövői honlap szerkesztési feladatok ellátásával. 
 
Megbízási díját 2022.január 1-től havi bruttó 80 000 Ft-ban állapítja meg. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével.  
 
Határidő: 2021.december 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek: 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal,1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
95/2021.(XII.15.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022.január 
1-től -2022.decemer 31-ig Tischlerné Németh Noémit bízza meg a lövői honlap szerkesztési 
feladatok ellátásával. 
 
Megbízási díját 2022.január 1-től havi bruttó 80 000 Ft-ban állapítja meg. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével.  
 
Határidő: 2021.december 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor 
 
Lukácsné: a lövői Általános iskolában a gyermekétkeztetési díjak beszedését Igler Lászlóné 
végzi, javaslom 2022.január 1-től továbbra is őt bízzák meg ennek a feladatnak az ellátásával. 
 
Megbízási díját bruttó 10 000 Ft-ban javaslom megállapítani. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:  
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022.január 1-től 2022.december 31-ig 
a Lövői Általános Iskolában Igler Lászlónét bízza meg a gyermekétkeztetési díjak  
beszedésével, és ezzel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásável. 
 
A képviselő-testület megbízási díját havi bruttó 10 000 Ft-ban állapítja meg. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével.  
 
Határidő: 2021.december 31. 
 
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: 
 
96/2021.(XII.15.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022.január 
1-től 2022.december 31-ig a Lövői Általános Iskolában Igler Lászlónét bízza meg a 
gyermekétkeztetési díjak beszedésével, és ezzel kapcsolatos adminisztratív feladatok  
ellátásável. 
 
A képviselő-testület megbízási díját havi bruttó 10 000 Ft-ban állapítja meg. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével.  
 
Határidő: 2021.december 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
Lukácsné: tájékoztatja a megjelenteket arról, Szalay Szabolcs egyéni vállalkozó  
bejelentette, hogy a mind a gyermekétkeztetésben, mind a szociális étkeztetésben áremelést  
kíván végrehajtani az emelkedő élelmiszerárak miatt. Az áremelés mértéke a 
gyermekétkeztésben nettó 100 Ft/adag, a szociális étkeztetésben nettó 77 Ft/adag.  
Ismerteti a vállalkozó által benyújtott árjegyzéket. Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy 
figyelemmel a veszélyhelyzetre a térítési díjak nem emelhetők, nem háríthatók tovább a 
étkezést igénybe vevőkre. Előzetes kalkulációnk alapján a jövő évben ez kb.3,3 M Ft többlet-
költséget jelent az önkormányzatnak.   
   
Hollósi Gábor: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy várhatóan a Magyar Falu Program 
keretében pályázati lehetőség nyílik a szolgálati lakások felújítására, eszközbeszerzésre, járda- 
felújítására, óvodai udvar fejlesztésére. 
 
-Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Wágner Kertészet a köztéri fák ültetését, és vágását 
várhatóan 2022.február és március hónapokban végzi el. 
 
A ravatalozó beázása mindig több problémát jelent, ezért ennek további megakadályozására 
kell törekedni, pl. itt szóba jöhet egy páraelszívó vagy valamilyen fűtési lehetőség kiépítése, 
erre a következő évi költségvetésben forrást kell biztosítanunk. 
 
 
Hozzászólás: 
 
Tischlerné Németh Noémi: jó lenne ha az orvosi rendelő várótermének korszerűsítésére, és 
vérvételi lehetőség megteremtésére is nyílna pályázati lehetőség a MFP keretében. 
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