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21/2023.(II.09.)                                                 Hollósi Gábor kizárásáról döntés 
  
22/2023.(II.09.)                                                  Hollósi Gábor polgármester  
                                                                           2023.évi szabadsága ütemezésének  
                                                                           jóváhagyása                                                                           
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Lövő Község Önkormányzata 
 
Lövő     
 
3-1/2023. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: 2023. február 9-én az önkormányzat hivatali helyiségében a képviselő-testület  
üléséről. 
 
Jelen vannak: Hollósi Gábor polgármester 
                       Vissi-Kelemen Adrienn alpolgármester       
                       Balics Kamill      
                       Horváth Martin                    
                       Szalai János   
                       Tischlerné Németh Noémi képviselők  
                       Lukács Antal Györgyné jegyző  
 
Hollósi Gábor : köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai 
közül 6 fő megjelent, igazoltan távolmaradt 1 fő, így az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
Hollósi Gábor a napirendekre az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat fogadja el 
a mai ülésén: 
 

1.) Az önkormányzat 2023.évi pénzügyi tervének előzetes tárgyalása  
 

2.) A polgármester 2023.évi szabadságolási tervének jóváhagyása   
 

3.) Az önkormányzat 2023.évi közbeszerzési tervének elfogadása 
 

4.) Térítési díjak megállapítása 
           

5.) Lövő Településképi Arculati Kézikönyvének és Településkép védelméről  
            szóló rendeletének módosítása  
 

6.) A Lövői Napsugár Óvoda és a Lövői Napocska Családi Bölcsőde zárva tartási 
idejének meghatározása  

 
7.) 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: 
 
19/2023.(II.09.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi 
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén: 
 

1.) Az önkormányzat 2023.évi pénzügyi tervének előzetes tárgyalása  
 

2.) A polgármester 2023.évi szabadságolási tervének jóváhagyása   
 

3.) Az önkormányzat 2023.évi közbeszerzési tervének elfogadása 
 

4.) Térítési díjak megállapítása 
           

5.) Lövő Településképi Arculati Kézikönyvének és Településkép védelméről  
            szóló rendeletének módosítása  
 

6.) A Lövői Napsugár Óvoda és a Lövői Napocska Családi Bölcsőde zárva tartási 
idejének meghatározása  

 
7.) 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 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: 
 
20/2023.(II.09.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv- 
hitelesítőnek Balics Kamillt választja meg.  
 
Határidő: Azonnal  
  
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
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Hollósi Gábor: beszámol az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről: 2022.év második   
félévében 4 gyermek után újszülöttek családjának támogatását, 1 fő részére eseti  
gyógyszertámogatást,2 fő részére rendszeres gyógyszertámogatást,10 fő részére rendkívüli 
települési támogatást,1 fő részére lakáscélú támogatást,1 hozzátartozónak temetési támogatást 
állapítottam meg. 
 
Beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 

                                                      (írásos előterjesztés csatolva )  

 

A képviselő-testület mindkét beszámolót elfogadta.                       

 
1.) Az önkormányzat 2023.évi pénzügyi tervének előzetes tárgyalása 

 

Hollósi Gábor: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a községben működő egyesületek és 
alapítványok mekkora összegű támogatásra nyújtottak be igényét 2023.évre, illetve mekkora 
összegű támogatást kaptak az előző évben. 
 
A civil szervezetek támogatásának megállapítására a következő ülésen kerül  
majd, kérem addig ezekre mindenki alakítsa ki a véleményét. Tájékoztatja a jelenlévőket 
arról, hogy a Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft.-nál 10 %-os béremelést 
tervezünk, illetve az ügyvezető tiszteletdíját is ekkora mértékben tervezzük emelni. 
 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket a 2023-2024.évre tervezett fejlesztési és felújítási elképzeléseiről.  
 
 
                                                  ( írásos előterjesztések csatolva ) 
 

2.) A polgármester 2023.évi szabadságolási tervének jóváhagyása   

 

Lukácsné: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIC. törvény 225/C.(1) bekezdése 
értelmében a polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap 
pótszabadságra jogosult. A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év 
február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az 
ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni.   

 
Az Mötv. 49. § (1) alapján: 
 
A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját 
az ügy személyesen érinti. Az önkormányzati képviselő köteles bejelenteni a személyes 
érintettséget. A kizárásról az érintett önkormányzati képviselő kezdeményezésére vagy bármely 
önkormányzati képviselő javaslatára az képviselő-testület dönt. 
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Hollósi Gábor: tájékoztatja a képviselőket arról, hogy 2023.január 8-tól járó 40 nap szabadságát 
havi bontásban hogyan kívánja igénybe venni, mely tartalmazza a gyermeke után járó 2 napot 
is. Bejelenti képviselő-testületnek a személyes érintettségét, bejelenti, hogy nem kíván részt 
venni a szavazásban.  
 
Lukácsné: a képviselő-testületnek kell dönteni arról, hogy a polgármester urat kizárja, illetve 
nem zárja ki a döntéshozatalban.  
 
 
Lukács Antal Györgyné az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hollósi Gábor polgármestert a 
döntéshozatalból kizárja. 
 
Határidő: Azonnal 
 
Felelős: Lukács Antal Györgyné jegyző   
 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal ,1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi  
határozatot hozta. 
 
21/2023.(II.09.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hollósi Gábor 
polgármestert a döntéshozatalból kizárja. 
 
Határidő: Azonnal 
 
Felelős: Lukács Antal Györgyné jegyző   
 
 
Lukácsné: javaslom a képviselő-testületnek a polgármester úr által kért ütemezés szerint hagyja 
jóvá a 2023.január 8-tól járó szabadságának kiadását.  
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Lukács Antal Györgyné az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Hollósi Gábor polgármesternek   
2023.január 8-tól járó szabadságának ütemezését az alábbiak szerint jóváhagyja: 
 

            Hónapok 

Kivenni tervezett 

napok száma 

január 0 

február 1 

március 2 

április 2 

május 3 

június 4 

július 5 

augusztus 5 

szeptember 4 

október 4 

november 4 

december 6 

Összesen 40 

 

Határidő: Folyamatos  
 
Felelős: Lukács Antal Györgyné jegyző  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül,1 fő a szavazásban nem vett rész 
az alábbi határozatot hozta:  
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22/2023.(II.09.) határozat: Lövő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Hollósi Gábor  
polgármesternek 2023.január 8-tól járó szabadságának ütemezését az alábbiak szerint 
jóváhagyja: 
 

            Hónapok 

Kivenni tervezett 

napok száma 

január 0 

február 1 

március 2 

április 2 

május 3 

június 4 

július 5 

augusztus 5 

szeptember 4 

október 4 

november 4 

december 6 

Összesen 40 

 

Határidő: Folyamatos  
 
Felelős: Lukács Antal Györgyné jegyző  
 
 
3.) Az önkormányzat 2023.évi közbeszerzési tervének elfogadása 

 
Hollósi Gábor: ismerteti a jelenlévőknek az önkormányzat 2023.évi Közbeszerzési Tervét. 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a TOP Plusz 2.1.1-21 pályázat keretében az 
önkormányzat 100 M Ft támogatást nyert a Szolgáltató és Kulturális Központ energetikai  
felújítására, illetve a Horváth Ferenc utca útépítése, csapadékvíz elvezetése, illetve 41 db telek 
feltáró útjainak mesterséges megvilágítása is meghaladja az közbeszerzési értékhatárt, ezért 
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. 
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2023.évi  
Közbeszerzési tervét az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:   

23/2023.(II.09.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az  
önkormányzat 2023.évi Közbeszerzési tervét az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
 
4.) A térítési díjak megállapítása  
 
Lukácsné: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy az étkeztetést biztosító vállalkozó az tavalyi  
évben három alkalommal, a idei évben 2023.február 1-től ismét emelte a szolgáltatás díjait. 
Ismerteti a szociális étkeztetésre, bölcsődei ellátásra, az iskolai, óvodai gyermekétkeztetésre 
elkészített önköltségszámításokat.  Tájékoztatja a jelenlévőket arról, a tavalyi évben egy 
alkalommal került sor a térítési díjak emelésére.  

Ismerteti a térítési díjak megállapításáról szóló rendelet-tervezetet. 

 
Ismerteti az előzetes hatásvizsgálatot, és az indokolást a szabályozás várható 
következményeiről. 

                                              (Előzetes hatásvizsgálati lap és indokolás csatolva ) 

Hozzászólások:  
 
Tischlerné Németh Noémi: a szociális étkeztetés tervezett díja véleményem szerint nagyon 
magasra emelkedne, ez az ellátottaknak jelentős terhet jelente, és többen visszamondanák, 
alacsonyabb összegben javaslom megállapítani a díjat. 
 
Hollósi Gábor: javaslom a szociális étkeztetés intézményi térítési díját  845 Ft + ÁFA összegben  
állapítsa meg a képviselő-testület.  
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A jelenlévők a javasolt módosításokkal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet a fenti módosításokkal elfogadta, és 
egyhangúlag megalkotta a 4/2023.(II.15.) önkormányzati rendeletét a térítési díjak 
megállapításáról. 
 
                                                   ( rendelet csatolva )  
 

5.) Lövő Településképi Arculati Kézikönyvének és Településkép védelméről szóló 
rendeletének módosítása 

Hollósi Gábor: községben a településkép védelméről szóló rendelet értelmében csak magas 
tetős épület létesíthető 15-45 º közötti tető hajlásszöggel. Irásos kérelmet nyújtottak be ennek 
módosítása érdekében, de nemcsak egy személy kérte ennek megváltoztatását. Javaslom a 
Horváth Ferenc utcára engedélyezzük a lapostetős ház felépítését. Ismerteti a Településképi 
Arculati Kézikönyv és Településkép védelméről szóló rendelet módosítására az Akcióterv 
Mérnöki Iroda Kft-től érkezett ajánlatot, ennek tervezési díja bruttó 317 500 Ft. 

Ezen eljárás során, a tervezési szakaszban a főépítész is véleményezi a dokumentumokat és 
előfordulhat, hogy a benyújtott formában nem hagyja jóvá.  

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 

Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településtervek tartalmáról,  
elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 59.§. (2) bekezdésében 
foglaltakra tekintettel úgy határoz, hogy a Lövő község Településképi Arculati Kézikönyvét 
(TAK), a Településképi Rendeletét (TKR), módosítja. 
 
A módosítás célja a Horváth Ferenc utca új beépítésének kialakítását segítően a tetőhajlásszög 
0-45 fokos meghatározása és erre a területre eltérő szabályozás elfogadása. 
A módosítások során a jogharmonizációs és megszövegezésből eredő javításokat 
elvégezhetőek. 
A településképvédelmi rendeletben a szakmai konzultáció eljárásrendjét szabályozni kell, 
amelyben az eljárást a polgármester folytatja le, de az önkormányzati főépítész szakmai 
véleményét is ehhez kikérheti. 
 
A testület felkéri a polgármestert, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 
szerinti kézikönyv és a településképi rendelet egyeztetési eljárásainak általános és speciális 
szabályai szerint történik. A képviselő-testület felkéri a polgármester az eljárás lefolytatására. 
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Határozati javaslat folytatása: 
 
A képviselő-testület a TAK és TKR módosítására előkészített főépítészi feljegyzést elfogadja. 
 
A képviselő-testület a TAK és TKR módosításával az Akcióterv Mérnöki Iroda Kft.-t  
bízza meg. 
  
Határidő: Azonnal 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:   

24/2023.(II.09.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 59.§. 
(2) bekezdésében foglaltakra tekintettel úgy határoz, hogy a Lövő község Településképi 
Arculati Kézikönyvét (TAK), a Településképi Rendeletét (TKR), módosítja. 
 
A módosítás célja a Horváth Ferenc utca új beépítésének kialakítását segítően a tetőhajlásszög 
0-45 fokos meghatározása és erre a területre eltérő szabályozás elfogadása. 
A módosítások során a jogharmonizációs és megszövegezésből eredő javításokat 
elvégezhetőek. 
A településképvédelmi rendeletben a szakmai konzultáció eljárásrendjét szabályozni kell, 
amelyben az eljárást a polgármester folytatja le, de az önkormányzati főépítész szakmai 
véleményét is ehhez kikérheti. 
 
A testület felkéri a polgármestert, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet szerinti 
kézikönyv és a településképi rendelet egyeztetési eljárásainak általános és speciális szabályai 
szerint történik. A képviselő-testület felkéri a polgármester az eljárás lefolytatására. 
 
A képviselő-testület a TAK és TKR módosítására előkészített főépítészi feljegyzést elfogadja. 
A képviselő-testület a TAK és TKR módosításával az Akcióterv Mérnöki Iroda Kft.-t  
bízza meg. 
  
Határidő: Azonnal 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 



12 

 

 
6.) A Lövői Napsugár Óvoda és a Lövői Napocska Családi Bölcsőde zárva tartási  
idejének meghatározása  
 
Lukácsné: a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 3.§ (7) bekezdése alapján az óvoda 
nyári zárva tartásáról a február 15-ig kell dönteni a fenntartónak. A nevelés nélküli 
munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.  
 
Hozzászólás:  
 
Hollósi Gábor: az intézményvezetőjével ez ügyben egyeztettem, és véleményüket figyelembe 
véve a zárva tartás időpontját 2023.július 1-től 2023.július 31-ig javaslom megállapítani. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023.évben a Lövői Napsugár Óvoda 
zárva tartási idejét 2023.július 1-től – 2023.július 31-ig állapítja meg. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2023.február 28. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek: 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
25/2023.(II.09.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023.évben a 
Lövői Napsugár Óvoda zárva tartási idejét 2023.július 1-től – 2023.július 31-ig állapítja 
meg. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2023.február 28. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
Lukácsné: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények, 
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) 
NM rendelet 37.§ (3) bekezdése szerint a fenntartó minden év február 15-éig a bölcsőde 
ellátást nyújtó intézmény nyári zárva tartási időpontját meghatározza. 
   
Hozzászólás:  
 
Hollósi Gábor: a családi bölcsődénkben a szolgáltatást nyújtóval ez ügyben egyeztettem, és 
véleményüket figyelembe véve a zárva tartás időpontját 2023.július 1-től 2023.július 31-ig 
javaslom megállapítani. 
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023.évben a Lövői Napocska Családi 
Bölcsőde zárva tartási idejét 2023.július 1-től – 2023.július 31-ig állapítja meg. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2023.február 28. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek: 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
26/2023.(II.09.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023.évben a 
Lövői Napocska Családi Bölcsőde zárva tartási idejét 2023.július 1-től – 2023.július 31-ig 
állapítja meg. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2023.február 28. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
7.) Egyéb feladatok 

Hollósi Gábor: javaslom Lágler Éva ügyvezető részére a képviselő-testület 2023.január 1-től 
havi bruttó 544 500 Ft tiszteletdíjat állapítson meg. A Szolgáltató és Kulturális Központ 
Nonprofit Kft-nél a bérek átlagosan 10 %-al emelkednek, emiatt indokolt az ügyvezető 
tiszteletdíját is megemelni. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lágler Éva ügyvezető tiszteletdíját 
2023.január 1-től havi bruttó 544 500 Ft-ban állapítja meg. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2023.február 28. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi  
határozatot hozta: 
 
27/2023.(II.09.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lágler Éva 
ügyvezető tiszteletdíját 2023.január 1-től havi bruttó 544 500 Ft-ban állapítja meg. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2023.február 28. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 

Hollósi Gábor: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy 2023.szepember 1-től a Lövői Napocska 
Családi Bölcsödében a várható gyermeklétszám 12 fő lesz, várhatóan két csoportban tudjuk 
megoldani ennyi gyermek ellátását, ehhez szükséges engedélyek megszerzését időben kell 
majd elindítani. Elmondja, hogy Újkér községből is megkeresték a bölcsődei ellátás 
igénybevétele érdekében, de ehhez Társulási Megállapodásra lenne szükség. Tájékoztatja a 
képviselőket arról, hogy a családi bölcsödében milyen személyi változások történtek.  

 Megkérdezi mi a véleményük a képviselőknek a családi bölcsőde bővítéséről. 

Kérdés: 

Horváth Martin : milyen feltételekkel tudna működni a két csoport ? 

Hollósi Gábor reagál a felvetésre: az épület két csoportra lett kialakítva, jelenleg csak egy 
csoportra rendelkezünk engedéllyel. Várhatóan 3 személlyel el lehetne látni a gondozási 
feladatokat, a második csoportra kellene az engedélyeket megkérni. 

Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy az ingyenes lakossági LED csereprogramban szeretne 
részt venni, ahol a lakosságnak lehetősége nyílna a hagyományos izzókat energiatakarékos 
izzókra lecserélni. 

Kérdések, hozzászólások:  

Horváth Martin: községünkben nem lehetne-e valahova Lövő táblát kihelyezni, és ezt miből 
lehetne kivitelezni? 

Balics Kamill: az óvoda kerítésének lefestését nem lehetne-e lépcsőzetesen megoldani ? 

Tischlerné Németh Noémi: véleményem szerint a táblát kődrótban el lehetne helyezni, és a 
Takarékbank épületével átellenesen lévő terület alkalmas lenne erre a célra.  

Hosszú ideje már mi szerkesztettük a Lövői Krónikát, de senki nem tájékoztatott arról, hogy 
más személyt bíztak meg ennek további ellátásával, ez a döntés fájdalmasan érintett engem, 
hiszen mi is ingyenesen végeztük ezt a munkát. Úgy gondolom annyit megérdemeltünk volna, 
hogy ezt felénk jelzik, hiszen mi nem tehettünk arról, hogy nem kaptunk anyagokat a 
megjelentetéshez.     
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