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106/2022.(XI.14.)                                             Az ülés napirendi pontjainak elfogadása  
 
107/2022.(XI.14.)                                             Spóner Tiborné megválasztása 
                                                                          jegyzőkönyv hitelesítőnek  
 
108/2022.(XI.14.)                                             Az ÖTE Lövő 2022.évi munkájáról szóló  
                     beszámoló elfogadása   
                                                                     
109/2022.(XI.14.)                                            A Lövői Napocska Családi Bölcsőde  
                                                                         2021-2022-es nevelési évéről szóló 
                                                                         beszámoló elfogadása  
 
110/2022.(XI.14.)                                            A közrend és közbiztonság helyzetéről  
                                                                         szóló beszámoló elfogadása  
 
111/2022.(XI.14.)                                            Vadászné Németh Piroska megválasztása  
                                                                         a Lövői HVB tagjának, Katona Józsefné 
                                                                         megválasztása a Lövői HVB póttagjának 
 
112/2022.(XI.14.)                                            Helyi fejlesztések -hang -és fénytechnikai  
                                                                         eszközök beszerzése -támogatására pályázat  
                                                                         benyújtása   
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Lövő Község Önkormányzata 
 
Lövő      
 
11-1/2022. 
 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: 2022.november 14-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  
                        
Meghívottak: Kovács László Lövői ÖTE parancsnoka 
                       Hollósi Kinga Lövői Napocska Családi Bölcsőde szolgáltatásnyújtója  
 
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.) Beszámoló az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Lövő 2022.évi munkájáról  
 
2.) Beszámoló a Lövői Napocska Családi Bölcsőde munkájáról  
 
3.) Beszámoló a közrend és a közbiztonság helyzetéről  
 
4.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása 
 
5.) 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 napirendi pontokat fogadta el: 
 
106/2022.(XI.14.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi 
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén: 
 
1.) Beszámoló az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Lövő 2022.évi munkájáról  
 
2.) Beszámoló a Lövői Napocska Családi Bölcsőde munkájáról  
 
3.) Beszámoló a közrend és a közbiztonság helyzetéről  
 
4.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása 
 
5.) 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, javaslom, hogy a mai ülés 
jegyzőkönyvét 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: 
 
107/2022.(XI.14.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
jegyzőkönyv hitelesítőnek Spóner Tibornét választja meg.  
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
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1.) Beszámoló az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Lövő 2022.évi munkájáról  
 
Kovács László szóbeli kiegészítése: 2021.november 12-i közgyűlésen választottak meg az  
egyesület parancsnokának, az előző év másfél hónapja a kapcsolattartók felderítésével telt el.   
 
A kiadott beszámolómat az alábbiakkal egészíteném ki: 2022.február 15-i riasztásunk volt az  
eddigi leggyorsabb 4,5 perc alatt hagyta el a szertárt az 5 fő.  
2022.02.27-én Lövő és Sopronkövesd között lévő balesethez 6 ember kapott riasztás. 
2022.márciusában már automatikus riasztást kaptunk egy alkalmazáson keresztül, mely sokkal 
gördülékenyebb, igaz pénzbe is került, de úgy gondolom nagyban megkönnyíti a munkánkat. 
2022.áprilisában az önkormányzat 5 M Ft-os támogatásával megvásároltuk az új tűzoltó 
gépjárművet, melyet ezúton is nagyon szépen köszönünk.   
2022.május 7-én első alkalommal rendeztük meg a tűzoltó napot mely nagyon jól sikerült, 
a gyermekek nagyon élvezték, ehhez nyújtott segítséget nagyon szépen köszönjük.  
2022.május 21-én Harkán éves minősítő versenyen vettünk részt, melyen 6.helyezést sikerült  
elérnünk.  
2022.június 3-án átvettük az új gépjárművet, ekkor annak használatát is bemutatták nekünk.  
Köszönjük az önkormányzatnak, a Szolgáltató és Kulturális Központ munkatársainak a 
vendéglátás megszervezésében nyújtott segítségét.  
2022.július 24-én a tűzjelző rendszer bejelzett a lövői óvodában, de ez vakriasztásnak bizonyult. 
2022.augusztus 11-én balesethez, őzgázoláshoz riasztottak bennünket, itt a kár felszámolá-
sában segítettünk. 
2022.szeptember 16-án egyesület tagjai éves vizesgyakorlaton vettek részt, ezen megfelelő 
minősítést kaptunk. 
 
Egyesületünk 800 000 Ft támogatást nyert pályázaton, melyből eszközöket vásároltunk. 
Egy másik pályázaton elnyert 300 000 Ft támogatást irodai eszközök beszerzésére fordítottuk. 
A megvásárolt autónk magyar rendszámot és forgalmi engedélyt megkapta, de a garázsunkba 
nem fér be. 
                                                    (írásos előterjesztés csatolva ) 
 
Kérdés: 
 
Hollósi Gábor: jelenleg hány tagja van az egyesületünknek, van-e szükségük valamire ? 
 
Kovács László reagál a felvetésre:egyesületünk létszáma jelenleg 20 fő, már készítjük a jövő 
évi tervünket, mindig van mit tenni, de jelenleg optimális a helyzet.  
 
Hollósi Gábor: megköszöni a beszámolót, és az egyesület egész évi munkáját.  
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Lövő  
2022.évi beszámolóját az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
108/2022.(XI.14.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Lövő 2022.évi beszámolóját az előterjesztésben foglalt 
tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
  
 
2.) Beszámoló a Lövői Napocska Családi Bölcsőde munkájáról  
 
Hollósi Kinga szóbeli kiegészítése: Sopronhorpácson megnyílt a bölcsőde, egy gyermeket ide 
írattak át, helyette már új gyermek felvételét kérték, így 7 fővel tudunk működni. 
Megkérdezi a játéktárolónk mögötti kerítés felújítására, esetleges cseréjére nincs-e lehetőség ? 
Tájékoztatja a jelenlévőket a bölcsődében történt személyi változásokról.   
 
                                                      ( írásos előterjesztés csatolva )  
 
Hozzászólások: 
 
Tischlerné Németh Noémi: a hatósági ellenőrzésen feltárt hiányosságok megszűntetésére 
készítettek-e előzetes kalkulációt, ezek mennyibe fognak kerülni ? 
Rendelkezünk kispoharakkal, amennyiben elfogadná az intézmény szívesen felajánlom azokat. 
 
Hollósi Kinga reagál a felvetésre: a székek darabonként kb. 10 000 Ft-ba kerülnének, az asztal 
egy kicsit drágább. A felajánlást köszönettel elfogadjuk. 
 
Hollósi Gábor: a kerítés rendbetétele megoldható, ennek nem látom akadályát. 
Köszönöm a bölcsőde dolgozóinak lelkiismeretes munkáját, a szülőktől kapott visszajelzések 
is ezt mutatják. 
 
   
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Napocska Családi Bölcsőde 
2021-2022-es nevelési évének beszámolóját az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
109/2022.(XI.14.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői 
Napocska Családi Bölcsőde 2021-2022-es nevelési évének beszámolóját az előterjesztésben 
foglalt tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
3.) Beszámoló a közrend és a közbiztonság helyzetéről  
 
 
Hollósi Gábor: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a rendőrkaptányság képviselői már nem 
jönnek ki testületi ülésre, csak térségi szinten tartanak tájékoztatót a polgármestereknek. 
Ennek megrendezésére ezen a héten csütörtökön kerül sor. 
 
Tájékoztatja a megjelenteket arról, hogy a beszámoló alapján kevesebb bűncselekmény volt a 
településen, egy- két lopás és csalás fordult csak elő, de az elkövetőket sikerült elfogni.   
 
Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a Soproni Rendőrkapitánysághoz főnyomozó 
helyettesi beosztásba érkező személy az önkormányzati lakást megtekintette, azt 
megfelelőnek találta. A lövői rendőrségi épület eladásával kapcsolatosan várhatóan ezen a 
héten kapok tájékoztatást. 
 
                                                        ( írásos előterjesztés csatolva ) 
 

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közrend és közbiztonság  
helyzetéről 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 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
110/2022.(XI.14.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közrend 
és közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
5.) Egyéb feladatok  
 
Lukácsné: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Lövői Helyi Választási Bizottság a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármester időközi választását 2023.január 8-ra tűzte ki. Az 
időközi választás költsége az előzetes számításaink alapján kb.1,5 M Ft, melyet teljes egészében 
az önkormányzatnak kell biztosítani. 
 
Szalai Zita Veronika a Lövői HVB tagságáról és elnökhelyettesi tisztségéről, Horváth Martin a 
HVB póttagságáról lemondott, helyükre új személyeket kell választani a képviselő-testületnek. 
A választási eljárásról szóló 2013.évi XXXVI. törvény 23. §-a alapján javaslom Vadászné  
Németh Piroskát tagnak, Katona Józsefnét póttagnak a Lövői Helyi Választási Bizottságba. 
 
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
  
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Helyi Választási Bizottságba  
Vadászné Németh Piroskát választja meg. 
 
A képviselő-testület a Lövői Helyi Választási Bizottság póttagjának Katona Józsefnét  
választja meg. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
111/2022.(XI.14.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői 
Helyi Választási Bizottságba Vadászné Németh Piroskát választja meg. 
 
A képviselő-testület a Lövői Helyi Választási Bizottság póttagjának Katona Józsefnét  
választja meg. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
Lukácsné: a képviselő-testület az előző ülésén a 99/2022.(X.12.) számú határozatával  
a helyi fejlesztések támogatására hang-és fénytechnikai eszközök beszerzésére 4 000 000 Ft  
összegre pályázat benyújtásáról döntött. A pályázat előkészítése során derül ki, hogy a 
megvalósítási helyszín helyrajzi számát, és a pontos megnevezését is szerepeltetni kell a 
testületi döntésben. A fentiekkel a korábbi határozatot módosítani szükséges. 
 
Hozzászólás: 
 
Hollósi Gábor: javaslom az elhangzott Leader pályázathoz a képviselő-testület a határozatát 
módosítsa. 
 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot tesz: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Alpokalja -Fertő 
Táj Vidékfejlesztési Egyesület ( Leader)  VP6-19.2.1.-5-1.3.-22 kódszámú Helyi fejlesztések 
-Rendezvénytechnika beszerzése térségi jelentőségű kulturális eseményekhez- támogatására 
4 000 000 Ft összegre hang- és fénytechnikai eszközökre pályázatot nyújt be.  
 
Megvalósítási helyszín helyrajzi száma : 462/7. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával. 
 
A képviselő-testület a 99/2022.(X.12.) határozatát visszavonja. 
 
Határidő: 2022.november 15. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
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