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Lövő Község Önkormányzata 
 
Lövő     
 
12/2022. 

 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: 2022. december 13-án a Szolgáltató és Kulturális Központ épületében megtartott  
közmeghallgatásról. 
 
Jelen vannak:  Hollósi Gábor polgármester 
                        Balics Kamill      
                        Lövői Gergely                   
                        Menyhárt Beáta   
                        Papp Tibor   
                        Spóner Tiborné képviselők  
                        Lukács Antal Györgyné jegyző  
                        72 fő választópolgár  
    
Meghívott: Katona Józsefné tanyagondok    
                     
Hollósi Gábor : köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket megállapítja, hogy a képviselő-
testület tagjai közül 6 fő megjelent,1 fő betegség miatt távolmaradt, 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 2022.évi munkájáról és a következő évi terveiről   
 
2.) Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat 2022.évi munkájáról 
 
3.) Beszámoló a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2022.évi működéséről 
   
4.) A képviselő-testület 2023.évi munkatervének elfogadása                    
 
5.) Az önkormányzat Stratégiai Ellenőrzési Tervének és 2023.évi Belső Ellenőrzési Tervének  
     jóváhagyása 
 
6.) Egyéb feladatok 
 
Határidő: Azonnal                      
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
116/2022.(XII.13.)határozat: Lövő  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi 
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén: 
 
1.) Tájékoztató az önkormányzat 2022.évi munkájáról és a következő évi terveiről   
 
2.) Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat 2022.évi munkájáról 
 
3.) Beszámoló a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2022.évi működéséről 
   
4.) A képviselő-testület 2023.évi munkatervének elfogadása                    
 
5.) Az önkormányzat Stratégiai Ellenőrzési Tervének és 2023.évi Belső Ellenőrzési Tervének  
     jóváhagyása 
 
6.) 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 egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
116/2022.(XII.13.) 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 2022.évi munkájáról és a következő évi terveiről   
 
                                                 (írásos előterjesztés csatolva ) 
 
Hozzászólások, kérdések: 
 
Balics János: a most elhangzott beszámolót tartom a legjobbnak hasonlítva a korábbi évekhez. 
A polgármester úr beszámolója nagyon részletes volt, de a 2022.évi költségvetési számaiból 
kimaradt az, hogy mennyi szabad pénze maradt az önkormányzatnak.  
 
Lövő Község Baráti Társaságának titkára Dr. Székely Éva felkért ismertessem a levelét, mivel 
betegség miatt ma nem tudott eljönni. Társaságuk nem érti a kialakult helyzetet, a probléma  
gyökerét, mi vezethetett ide, hiszen Lövő mindig is jól fejlődött. 
Hiányolják a lakosság gyakoribb tájékoztatását, illetve elődeik bekapcsolását az 
önkormányzati munkába. Lövő történétől szóló könyv szerkesztése sajnos már több mint 
10 éve húzódik, hiába kértek fel már több embert ennek kidolgozására, de ez nem a 
polgármester úr hibája.  
Javasolják, hogy a múlt hibáiból okulva olyan vezetőket válasszanak meg, akik segítik a falu 
fejlődését. 
 
52 éve léptem be a közéleti munkába, de nem mindegy hogyan folytatódik Lövő fejlődése, 
fejlesztése. A képviselők meglepték döntésükkel a település lakóit, szégyennek tartom, hogy 
ezt a helyzetet nem sikerült megoldani, megbeszélni, határidőket, felelősöket kitűzni a  
probléma kezelése érdekében. A képviselő-testület ez évben bruttó 2 M Ft-ot szavazatott meg 
a polgármester úrnak, miért tették ezt, ha nem voltak vele megelégedve ? 
A jelenlegi helyzetben aki polgármesteri babérokra pályázik kösse fel jól a „gatyáját.” 
Több mint 10 éve jártunk Lengyelországban ott már akkor 17 településnek volt egy 
polgármestere, a környező községből pedig csak delegáltak vettek részt az önkormányzati 
munkában, remélem ezt nekünk nem kell megélni.   
 
A Takarékbank lövői fiókjának bezárása nagy érvágás a térségnek, hiszen egy jól 
működő bank zárt be a kapuit egyik napról a másikra. 
  
Javasolja a nagyobb fejlesztéseknél, dolgoknál a lakosság véleményét kérjék ki. 
A községben több kulturális rendezvény volt ezévben, a legutóbb tartott a karácsonyi koncert 
is nagyon jól sikerült. A környező településen élők irigykedve tekintenek a Szolgáltató 
Központra, ahol sikerül ilyen magas színvonalú műsorokat tartani.     
 
Hollósi Gábor reagál a felvettekre : az 2022.évi költségvetésünk 1,1 Mrd Ft volt, ebből  
300 M Ft szabad pénzeszközünk van, mely bármire felhasználható. 
8 év képviselői múlttal rendelkezem, illetve 8 éve polgármesterként látom el a feladataimat, 
de én sem értem hogyan alakulhatott ki ez a helyzet, mi vezetett ide, ez a falura nézve is 
negatív.   
 
A készülő könyvvel kapcsolatosan a szerzőkkel többször egyeztettem, bízom benne egy év 
múlva nyomtatható lesz a könyv. 
 
Galavics Jenő: a volt stranddal kapcsolatosan érdeklődnék mik az önkormányzat szándékai 
ezzel ? A strandot a lövői iparosok építették,1950-es években államosították, nagyon sokan  
használták, nemcsak lövőiek, a környékbeliek is.  
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Az idő vasfoga tönkre tette,1986-ban egyszer bezáratták, mert nem felelt meg az előírásoknak, 
ezt követően 1,2 M Ft-ot fordítottunk a kút megépítésére. Az ÁNTSZ ellenőrzését követően, 
mivel nem felelt meg az ívóvíz minősége az előírásoknak, 2003.évben végleg bezáratták.   
 
A Motoros Klub az épületet összefogással szépen felújította, erre nagy összegeket fordított, 
most pedig az önkormányzat jelentős összegért akarja értékesíteni. 
Javaslom jelképes összegért értékesítsék az épületet, figyelembe véve az általuk befektetett  
összeget. 
 
Hollósi Gábor reagál a felvetésre:2012-ben a képviselő-testület az ingatlant ingyenesen bérbe 
adta a West Wind Motoros Baráti Kör Egyesületnek 20 évre, azzal a feltétellel, hogy azt  
felújítják. A képviselő-testület a felújításhoz 2,5 M Ft támogatást biztosított. 
Az ingatlanra hivatalos értékbecslést készíttetünk, ez alapján az értéke: 56 M Ft. 
Az önkormányzat az ingatlant nem kívánja értékesíteni, az egyesület szeretné megvásárolni, 
de ezt a hatályos jogszabályokat figyelembe véve lehet értékesíteni, áron alul nem. 
Felkérem a jegyző asszonyt ismertesse erre vonatkozó rendelkezéseket. 
 
Lukácsné: az önkormányzat vagyonáról és a vagyon gazdálkodás szabályairól szóló 
helyi rendelet értelmében 10 000 000 Ft értéket meghaladó üzleti vagyont csak hivatalos 
értékbecslés alapján lehet értékesíteni a rendeletben megszabott feltételekkel, az 
értékbecslésben meghatározott áron, az alatt nem. Természetesen a helyi rendeleten kívül, a 
nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezéseit is figyelembe kell venni az értékesítésnél, a 
Magyar Államnak elővásárlási joga van az épületre. 
 
Balics János: polgármesterségem idején Intereg határon át nyúló pályázattal szerettünk volna a 
strandot felújítani, közösen 300 M Ft-ra nyújtottunk be támogatási igényt, de ezt elutasították. 
Ebben hidegvizes strand létesítésére lett volna lehetőségünk, de ezt nehezen tudtuk volna 
gazdaságosan működtetni. A motorosok nagyon szépen felújították ezt, nem kellene elvenni 
tőlük. 
  
Lövő Gergely: képviselő-társaimmal úgy éreztük ezen az úton nem tudunk továbbmenni, ezért 
hoztuk meg a döntésünket. A legnagyobb problémánk az információhiány volt, nem vagyunk 
beavatva bizonyos dolgokba. Például a Takarékbank épületének bezárásáról is csak  
később értesültünk. Szeretnénk tenni a faluért, a civil szervezeteket jobban bevonni a 
falu életébe. Úgy éreztünk az élet eltűnt a faluból, nincs meg az összetartás, a központiságot 
szeretnénk visszahozni Lövőre. A választás előtt szeretnénk tartani egy kampányülést, melyről 
a lakosságot majd tájékoztatjuk.  
 
Balics János: a kialakult helyzetre közösen keresni kellett volna a megoldást, fel kellett volna 
oldani a feszültséget, a polgármesterrel meg kellett volna beszélni ezt. Sajnos a falu sem fog  
össze már, mások az emberek is. 
 
Hollósi Gábor reagál a felvetésre: a civil szervezetekkel való kapcsolattartást másként 
látom, igyekeztük őket bevonni a község életébe. Sok kulturális rendezvényt tartottuk melyeken 
ők is részt vettek. A lakosság bármikor megkereshetett akár engem, akár  
a képviselőket, és elképzeléseiket szívesen fogadtam. Felkérem a jegyző asszony ismertesse 
a feloszlásra vonatkozó kezdeményezést, és azóta tett intézkedéseit. 
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Lukácsné: a képviselő-testület 6 tagja által aláírt a feloszlatására vonatkozó indítványt 
2022.október 10-én nyújtották be hivatalunkhoz, a rendkívüli ülést megelőzően két nappal, 
és indítványozták annak felvételét a napirendi pontok közé. 
A képviselő-testület a feloszlásáról névszerinti szavazással döntött. A feloszlatás a törvényi 
előírásoknak megfelelően történt, ezt a Nemzeti Választási Irodának bejelentettük.  
A Lövői Helyi Választási Bizottság 2023.január 8-ra tűzte ki a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármester időközi választását. A bizottság 3 polgármesterjelöltet, és 10 fő 
képviselőjelöltet vett nyilvántartásba, időközben egy polgármesterjelölt visszalépett. 
A szavazólapok mintájának jóváhagyására 2022.december 14-én kerül sor, és másnap már 
meg is kezdik a szavazólapok nyomtatását. A választási előkészületek a törvényi előírásoknak 
megfelelően zajlanak, ennek várható költsége 2-2,5 M Ft, melyet az önkormányzatnak saját 
forrásból kell biztosítani, erre támogatást nem biztosít a központi költségvetés. 
   
Milkovics János: a beszámolóban a Horgász Egyesületről nem esett szó, pedig szép lett 
a horgásztó, a környezetét szépen rendben tartják, de néhányan ide hordják ki a szemetüket. 
Kéri a jövő évben a postaköztől a vasúti átjáróig lévő szakaszt is tegyék rendbe, a murvás út 
költségét tervezzék be az önkormányzat 2023.évi költségvetésébe.  
 
 
Hollósi Gábor reagál a felvetésekre: 
 
A kért szakasz felújítása már szerepel a terveink között. 
 
Rózsa Lászlóné: 2022.decemeber 5-én az MKB és a Takarékban képviselőivel a környékbeli 
polgármesterek közösen egyeztettek, mindent megtettek annak érdekében, hogy a lövői 
bankfiók ne kerüljön bezárásra, de a jelenlévőket nem lehetett meggyőzni. Azzal érveltek, 
hogy a digitális világ miatt az ügyfélforgalom csökkent, az utóbbi időben Lövőn 2 db, 
Nagycenken 6 db hitelt vettek fel. 
 
2017-ig Lövő és Vidéke Takarékszövetkezetként működtünk, többször volt kitéve a fiók 
átszervezésnek, de a jó gazdálkodásnak köszönhetően mindig sikerült ezt elkerülni. 
Központi stratégiaként magyar tulajdonú bankra van szükség, aki felveszi a versenyt 
az OTP-vel. 2016.évben is már voltak ilyen elképzelések, hogy erősebb bankra van szükség, 
aminek a központja Sopronban lett volna. Erre vonatkozóan a terveket elkészítettük, de  
a következő évben már más elképzelések jöttek, a Nyugat Takarékszövetkezet átvette  
a lövői bankfiókat is. Ez másfél évig működött ,6 régiós Takarékszövetkezet volt országos 
szinten. A következő lépésben a Takarékbank Zrt.-be beolvadtak a takarékszövetkezetek. 
A Takaréknak 187 Mrd részvényese van,37 %-uk állami tulajdonban van. 
 
A megbeszélésen jelenlévő úr azt hangoztatta, a bezárás egy központi stratégia része, a 
magyar falvak hanyatlanak. Úgy gondolom nem teljesen reménytelen a helyzet, igaz a fiók 
2022.december 12-én 12.00 órakor bezárt. Ebben a helyzetben a képviselő-testület sem tudott 
volna mit tenni, hiszen arra már fel is oszlatta magát. A bezárásért nem a polgármester urat 
kell hibáztatni. 
 
Sokan használják az internetet keresztül a Netbankot, de szükség lenne a személyes 
kapcsolatok miatt a bankra is, itt működött MFB értékesítési pontként is. 
Megköszöni a polgármester úr, és a képviselők egész éves tevékenységét. 
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Hollósi Gábor: a Lövő és Vidéke Takarékszövetkezettel mindig jó kapcsolatunk volt, 
elképzeléseinket mindig támogatták, segítették a munkánkat. 
 
Papp Tibor: a képviselő-testület igaz feloszlott, de a mandátumunk 2023.január 8-ig 
tart, addig ellátjuk a feladatainkat. Ezt a 6 képviselő egyhangúlag kezdeményezte.  
Nem mindig kaptunk információt a polgármester úrtól a faluban zajló eseményekről, ilyen 
volt a Petőfi Sándor utcában zajló járdafelújítás ügye is. 
 
Hollósi Gábor reagál a felvetésre: A Petőfi Sándor utcában lakó érintetteket kiértesítettük 
erről. 
 
2.) Beszámoló a tanyagondoki szolgálat 2022.évi munkájáról 
    
                                             ( írásos előterjesztés csatolva )                        
 
 
Katona Józsefné szóbeli kiegészítése: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a tanyagondnoki 
feladatok ellátása mellett 2022.január 1-től milyen egyéb feladatokat látott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Hollósi Gábor: megköszöni a tanyagondnok egész éves lelkiismeretes munkáját. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:  
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tanyagondnoki szolgálat   
2022.évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglalt tartalommal  
elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
 A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
117/2022.(XII.13.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
tanyagondnoki szolgálat 2022.évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglalt 
tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
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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 
2022. évi működéséről szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal                 
 
Felelős: Lukács Antal Györgyné jegyző  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
118/2022.(XII.13.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lövői 
Közös Önkormányzati Hivatal 2022.évi működéséről szóló beszámolót az előterjesztésben 
foglaltak szerint elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Lukács Antal Györgyné jegyző  
 
 
4.) A képviselő-testület 2023.évi munkatervének elfogadása  
 
Hollósi Gábor: ismerteti a képviselő-testület a 2023.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. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi munkatervét az 
előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: Folyamatos         
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
               
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
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A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
119/2022.(XII.13.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. 
évi munkatervét az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: Folyamatos         
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
            
5.) Az önkormányzat Stratégiai Ellenőrzési Tervének és 2023.évi Belső Ellenőrzési 
Tervének jóváhagyása 
 
Lukácsné:a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló  
370/2011.(XII.31.)Korm. rendelet előírása szerint minden önkormányzatra, valamint társulásra 
külön-külön kell „Stratégiai Ellenőrzési Tervet” és „ Éves Ellenőrzési Tervet” készíteni. 
A terveket, mivel önkormányzatunk tagja a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulásnak 
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának belső ellenőrei elkészítették, és kérik, 
jóváhagyás céljából terjesszük a képviselő-testület elé.  
 
Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hosszú távú célkitűzése: 
 
A célkitűzés alapprioritását a társulás jellege adja, nevezetesen, hogy a társult önkormányzatok 
együttműködése a közös érdek mentén megfogalmazott szakmai feladatok ellátására terjedjen 
ki. Ennek a feladatnak a Társulás munkaszervezete –Sopron Vármegyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala- a Társulás által elvárt szakmai színvonalon feleljen meg. 
 
A társult önkormányzatok hosszú távú célkitűzése: 
 
A stratégiai célokat az önkormányzat „Gazdasági Programja” tartalmazza. Fontos követelmény, 
hogy az Önkormányzati törvény értelmében a választást követő hat hónapon belül 
„Gazdasági Programot „ kell készteni, vagy a meglévőt felül kell vizsgálni. 
  
 A belső ellenőrzés stratégiai céljainak tekintjük: 
 
-a belső kontroll rendszer értékelését, fejlesztésének lehetőségét, 
a számviteli rend és bizonylati fegyelem érvényesítésének figyelemmel kísérését, 
-az integritás-tudatos működés fejlesztését. 
 
A belső ellenőrzés figyelemmel kíséri és stratégiai céljainak aktualizálásakor érvényesíti az  
önkormányzat hatáskörváltozásából adódó követelményeket. A belső ellenőrzés számol az 
önkormányzati ASP rendszer bevezetéséből adódó változásokkal.      
 
Az önkormányzat 2023. évi Belső Ellenőrzési Terve alapján a szabályszerűségi ellenőrzésre 
kerül sor.” Információs és kommunikációs rendszer kontrollja és gyakorlata, a fejlesztés  
lehetőségei a Hivatalban” témában. Annak vizsgálata, hogy a hivatal információs és 
kommunikációs tevékenysége szabályozott-e, gyakorlata szabályozás szerinti-e, mely 
területeken szükséges fejleszteni.  
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Stratégiai Ellenőrzési Tervét, és a 2023. 
évi Belső Ellenőrzési Tervét az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2022. december 31. 
                 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester     
              Lukács Antal Györgyné jegyző 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
120/2022.(XII.13.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Stratégiai 
Ellenőrzési Tervét, és a 2023. évi Belső Ellenőrzési Tervét az előterjesztésben foglaltak szerint 
jóváhagyja. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2022. december 31. 
                 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester     
              Lukács Antal Györgyné jegyző 
 

6.) Egyéb feladatok  
 
Lukácsné: a lövői Általános iskolában a gyermekétkeztetési díjak beszedését Igler Lászlóné 
végzi, javaslom 2023.január 1-től továbbra is őt bízzák meg ennek a feladatnak az ellátásával. 
Megbízási díja eddig bruttó 10 000 Ft volt, javaslom ennek emelését. 
 
Hollósi Gábor: javaslom havi bruttó 20 000 Ft-ra felemelni a megbízási díjat. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:  
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023.január 1-től 2023.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 20 000 Ft-ban állapítja meg. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével.  
 
Határidő: 2022.december 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi  
határozatot hozta: 
 
121/2022.(XII.13.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
2023.január 1-től 2023.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 20 000 Ft-ban állapítja meg. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével.  
 
Határidő: 2022.december 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
Hollósi Gábor: egyik helybeli lakos megkeresett azzal, hogy a településen szeretne  
lapostetős lakóházat építeni, bemutatja erre vonatkozó terveket. 
 
Lukácsné: Lövő község településkép védelméről szóló 3/2018.(IV.25.) önkormányzati  
rendelete alapján a község területén csak magas tetős épület létesíthető 15-45 º közötti 
tető hajlásszöggel. A rendelet módosításához szükséges eljárás lebonyolításához a 
településtervezővel kell egyeztetni. 
 
Hollósi Gábor: az ügyben Gergye Péter tervezővel a kapcsolatot felvesszük.  
Mindenki előtt ismert a Takarékban Zrt. a lövői fióját 2022.decemer 12-én bezárta.  
Az épület mögötti parkoló további használatához mindenképpen szükségünk lenne 
a terület megvételére, megkérdezi a jelenlévőktől az ingatlan vételárára mekkora összegre 
adjon ajánlatot? 
 
Hozzászólás: 
 
Papp Tibor: javaslom az épület felértékelésére kérjük fel egy hivatalos ingatlanforgalmi 
szakértőt.  
 
A jelenlévők a javaslatot támogatták. 
 
 
Bejelentés: 
 
Menyhárt Beáta: a Kossuth utca végén lévő védőkorlát kinek a tulajdonában van, szükség 
lenne a korlát festésére. 
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