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Községi Önkormányzat
Lövő
3-1/2016.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2016.március 3-án az önkormányzat hivatali helyiségében a képviselő-testület
nyílt üléséről.
Jelen vannak: Hollósi Gábor polgármester
Varga Tibor alpolgármester
Regényiné Demeter Mónika
Tischlerné Németh Noémi
Balics Kamill
Takács Gábor József
Spóner Tibor képviselők
Lukács Antalné jegyző
Ács Zoltán Józsefné gazdálkodási főmunkatárs
5 fő helyi lakos

Hollósi Gábor: köszönti az ülésen 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.)Az önkormányzat 2016.évi pénzügyi tervének elfogadása
2.)A Szervezeti és Működési Szabályzat kiegészítése, módosítása
3.)Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javasolt napirendi pontokkal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
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9/2015.(III.3.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi
az alábbi napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.)Az önkormányzat 2016.évi pénzügyi tervének elfogadása
2.)A Szervezeti és Működési Szabályzat kiegészítése, módosítása
3.)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 Tischlerné Németh Noémi hitelesítse.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Tischlerné
Németh Noémit választja meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
10/2016.(III.3.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
jegyzőkönyv hitelesítőnek Tischlerné Németh Noémit választja
meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

1.)Az önkormányzat 2016.évi pénzügyi tervének elfogadása
Hollósi Gábor: ismerteti az önkormányzat 2016.évi költségvetési tervezetének indoklását a
jelenlévőknek. Elmondja, hogy milyen beruházások és fejlesztések várhatók,és erre mekkora
összeget fordít az önkormányzat.
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Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a községben működő egyesületek és civil szervezetek
képviselőivel céljaikról és működésükhöz szükséges támogatási keretekről többször
egyeztettek, ennek alapján az alábbi támogatások megállapítását javasolja részükre:
A Lövői Sportegyesület részére 6 050 000 Ft-ot, ezen belül a Labdarugó szakosztály részére
4 300 000 Ft-ot,Sakk szakosztály részére 1 3000 000 Ft-ot, Ritmikus gimnasztika szakosztály
részére 300 000 Ft, Kinológiai szakosztály részére nem javaslok támogatást,az Asztalitenisz
klub részére 150 000 Ft-ot javaslok. Tenisz Klub Lövő részére 950 000 Ft-ot, a Lövői
Horgász Egyesület részére 5 000 000 Ft-ot,a Lövői Ijász,- és Hagyományőrző és
Természetjáró Egyesület részére 300 000 Ft-ot melynek igénybevétele a Szolgáltató és
Kulturális Központ Nonprofit Kft-n keresztül történik. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Lövő
részére 2 000 000 Ft-ot, a Lövői Polgárőr Egyesület részére 550 000 Ft-ot javaslok.
A Római Katolikus Plébánia Lövő részére 1 500 000 Ft-ot, a Lövői Nagyboldogasszony
Templom Kórusa részére 270 000 Ft-ot, a Vöröskereszt Alapszervezete részére 620 000 Ft-ot
javaslok.
Az alapítványok támogatását az alábbiak szerint javaslom: „A gyermekekért és az iskoláért „
Alapítvány 1 910 000 Ft + fejújításra 3 001 000 Ft, Kardos Mente Erdélyért Alapítvány
100 000 Ft, a Lövői Napköziotthonos Óvoda Óvodásaiért Közalapítvány 120 000 Ft,
a Közbiztonságért Alapítvány 50 000 Ft, Horváth László Alapítvány 450 000 Ft.
( írásos előterjesztés csatolva )

Kérdések, hozzászólások:
Ács Zoltán Józsefné: ismerteti az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló rendelettervezetet a jelenlévőknek.
Lukácsné: ismerteti az előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható következményeiről.
( Előzetes hatásvizsgálati lap csatolva )

Tischlerné Németh Noémi:az idei évben mekkora összeget terveztek virágosításra?

Mészárosné Lökkös Ildikó: hol tervezik a faluház kialakítását ?
Galavics Péter: tájékoztatja a megjelenteket arról,hogy a műfüves pálya kialakítására a
kivitelező cég kiválasztása már megtörtént ,a beruházási költség a tervezettnél alacsony
összegű lesz, kb.26 M Ft. Ebből eredően az önkormányzati saját forrás összege is csökken,
várhatóan a nyár elejéig a pálya már elkészül.
Varga Tibor: a Kossuth Lajos utca mely szakaszát érinti a felújítás ?
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Ács Zoltán Józsefné reagál az egyik felvetésre:
Az idei évben zöldterület kezelésére virágosításra 2,5 M Ft+ÁFA összeget terveztük.
Hollósi Gábor reagál a felvetésre:
A faluház kialakítását a Fő utca 189. számú ingatlanban tervezzük, de ehhez az épületet meg
kívánjuk vásárolni, és pályázati forrás igénybevételével fel kívánjuk újítani, megőrizve
az eredeti műemléki jellegét.

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szolgáltató és Kulturális Központ
Nonprofit Kft. 2016. évi támogatást 16 936 000 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
A Kft működéséhez:
16 536 000 Ft
A kiszenekar részére
50 000 Ft
SZKK Magán énekcsoportja
50 000 Ft
A Lövői Íjász-és Hagyományőrző és Természetjáró
Egyesület részére
300 000 Ft támogatást biztosít megállapodás alapján.
A megállapított támogatásokat az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet
tartalmazza.
A képviselő-testület megbízza a polgármester erre vonatkozó támogatási megállapodás
megkötésével.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antalné jegyző
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
11/2016.(III.3.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szolgáltató
és Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2016. évi támogatást
16 936 000 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
A Kft működéséhez
16 536 000 Ft
A kiszenekar részére
50 000 Ft
SZKK Magán énekcsoportja
50 000 Ft
A Lövői Íjász-és Hagyományőrző és Természetjáró
Egyesület részére
300 000 Ft
támogatást biztosít megállapodás alapján.
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Határozat folytatása:
A megállapított támogatásokat az önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló rendelet tartalmazza.
A képviselő-testület megbízza a polgármester erre vonatkozó
támogatási megállapodás megkötésével.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antalné jegyző

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde
2016. költségvetését 52 613 624 Ft bevétellel és 52 613 624 Ft kiadással elfogadja.
Az intézmény részletes költségvetését az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
rendelet melléklete tartalmazza.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antalné jegyző

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:

12/2016.(III.3.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői
Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2016. költségvetését
52 613 624 Ft bevétellel és
52 613 62 Ft kiadással elfogadja.
Az intézmény részletes költségvetését az önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló rendelet melléklete tartalmazza.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antalné jegyző
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyesületek 2016.évi költségvetési
támogatását az alábbiak szerint állapítja meg :
Lövői Sportegyesület
6 050 000 Ft, az alábbi megosztás szerint:
Labdarugó szakosztály
4 300 000 Ft
Sakk szakosztály
1 300 000 Ft
Ritmikus gimnasztika szakosztály
300 000 Ft
Asztalitenisz klub
150 000 Ft.
A Lövői Horgász Egyesület
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Lövő
Lövői Polgárőr Egyesület
Tenisz Klub Lövő

5 000 000 Ft
2 000 000 Ft
550 000 Ft
950 000 Ft

Az egyesületek támogatását az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet
tartalmazza.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert erre vonatkozó támogatási megállapodások
megkötésével.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antalné jegyző
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
13/2016.(III.3.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az egyesületek 2016.évi költségvetési támogatását
az alábbiak szerint állapítja meg :
Lövői Sportegyesület
6 050 000 Ft, az alábbi megosztás szerint:
Labdarugó szakosztály
4 300 000 Ft
Sakk szakosztály
1 300 000 Ft
Ritmikus gimnasztika szakosztály
300 000 Ft
Asztalitenisz klub
150 000 Ft.
A Lövői Horgász Egyesület
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Lövő
Lövői Polgárőr Egyesület
Tenisz Klub Lövő

5 000 000 Ft
2 000 000 Ft
550 000 Ft
950 000 Ft
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Határozat folytatása:
Az egyesületek támogatását az önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló rendelet tartalmazza.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert
erre vonatkozó támogatási megállapodások megkötésével.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antalné jegyző

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek és alapítványok
2016.évi támogatását az alábbiak szerint állapítja meg:
Római Katolikus Plébánia Lövő
1 500 000 Ft
Lövői Nagyboldogasszony Templom
kórusa
270 000 Ft
Vöröskereszt Alapszervezete
620 000 Ft
„A gyermekekért és az iskoláért”
Alapítvány
1 910 000 Ft
+ felújításra 3 001 000 Ft
Kardos Mente Erdélyért Alapítvány
100 000 Ft
Lövői Napköziotthonos Óvoda Óvodásaiért
Közalapítvány
120 000 Ft
Közbiztonságért Alapítvány
50 000 Ft
Horváth László Alapítvány
450 000 Ft
A civil szervezetek és az alapítványok támogatását az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet tartalmazza.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert erre vonatkozó támogatási megállapodások
megkötésével.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antalné jegyző
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
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14/2016.(III.3.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
civil szervezetek és alapítványok 2016.évi támogatását az alábbiak
szerint állapítja meg:
Római Katolikus Plébánia Lövő
1 500 000 Ft
Lövői Nagyboldogasszony Templom
kórusa
270 000 Ft
Vöröskereszt Alapszervezete
620 000 Ft
„A gyermekekért és az iskoláért „
Alapítvány
1 910 000 Ft
+ felújításra 3 001 000 Ft
Kardos Mente Erdélyért Alapítvány
100 000 Ft
Lövői Napköziotthonos Óvoda Óvodásaiért
Közalapítvány
120 000 Ft
Közbiztonságért Alapítvány
50 000 Ft
Horváth László Alapítvány
450 000 Ft
A civil szervezetek és az alapítványok támogatását az önkormányzat
2016. évi költségvetéséről szóló rendelet tartalmazza.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert
erre vonatkozó támogatási megállapodások megkötésével.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antalné jegyző

A képviselő-testület az előterjesztett rendelet –tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és
egyhangulag megalkotta a 1/2016.(III. 16.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat
2016. évi költségvetéséről.
( rendelet csatolva )

2.)A Szervezeti és Működési Szabályzat kiegészítése, módosítása
Lukácsné:az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról a 11/2014.(XII.08.)
önkormányzati rendeletben rendelkezik. A rendeletben az önkormányzat által ellátandó
alaptevékenységek kormányzati funkciói nem kerültek szabályozásra, így annak kiegészítése,
módosítása szükséges. Ismerteti erre vonatkozó rendelet tervezetet, és annak 4. számú
mellékletét.
Elmondja, hogy 2016.január 1-től egyes kormányzati funkciók megnevezése és száma
változott,emiatt a törzskönyvi nyilvántartásba azok átvezetése szükséges.
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Ismerteti az előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható következményeiről.
( Előzetes hatásvizsgálati lap csatolva )

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet –tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és
egyhangulag megalkotta a 2/2016.(III. 16.) önkormányzati rendeletét a Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 11/2014.(XII.08.) önkormányzati rendelet módosításáról.
( rendelet csatolva )

3.)Egyéb feladatok

Lukácsné: ismerteti az önkormányzat 2016.évi közbeszerzési tervének tervezetét.
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy az idei évben csak Kossuth Lajos utca felújítási
munkái esnek közbeszerzési eljárás alá, erre a költségvetésben 39 M Ft-ot terveztünk.
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016.évre vonatkozó
közbeszerzési tervét az 1.számú mellékletben foglalt tartalommal elfogadja.
Határidő: 2016.március 20.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
15/2016.(III.3.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat 2016.évre vonatkozó közbeszerzési tervét az
1. számú mellékletben foglalt tartalommal elfogadja.
Határidő: 2016.március 20.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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Hollósi Gábor:már több esetben tájékoztattam a képviselőket arról,hogy a Lövő,Fő
u.189.szám alatti ingatlan szeretnénk megvásárolni. Az ingatlant a helyszínen
megtekintettük,és sikerült a tulajdonossal megállapodnunk vételárról is 4 750 000 Ft-ban.
Az ingatlan felújítást követően, melyhez pályázati forrást kívánunk igénybe venni, alkalmas
lenne faluház kialakítására.
Javaslom a képviselőknek lövői 470/1 hrsz-ú Lipicsné Galavics Zsuzsanna Bernadett
9461.Lövő,Fő utca 171 szám alatti lakos tulajdonában lévő ingatlan megvásárlását 4 750 000
Ft vételárért.
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,hogy a Lövő,Fő utca 189.
szám alatti,lövői 470/1 hrsz-ú ingatlant megvásárolja.
Az eladó az ingatlan vételárát 4 750 000 Ft-ban állapítja,meg melyet az önkormányzat
elfogad.
Lipicsné Galavics Zsuzsanna Bernadett 9461.Lövő,Fő utca 171.szám alatti lakos az 1/1
arányban tulajdonában lévő lövői 470/1 hrsz-ú ingatlant az önkormányzatnak eladja.
Az ingatlan adásvétele adásvételi szerződéssel történik.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírásával.
Határidő: 2016.március 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 6 igen,1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
16/2016.(III.3.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határoz,hogy a Lövő,Fő utca 189. szám alatti,lövői 470/1 hrsz-ú ingatlant megvásárolja.
Az eladó az ingatlan vételárát 4 750 000 Ft-ban állapítja meg, melyet az önkormányzat
elfogad.
Lipicsné Galavics Zsuzsanna Bernadett 9461.Lövő,Fő utca 171.szám alatti lakos az 1/1
arányban tulajdonában lévő lövői 470/1 hrsz-ú ingatlant az önkormányzatnak eladja.
Az ingatlan adásvétele adásvételi szerződéssel történik.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírásával.
Határidő: 2016.március 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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Hollósi Gábor: Balogh Anett Lövő, Szent István u.22/A. szám alatti lakos bejelentette
nekem,hogy a lövői honlap üzemeltetési feladatait 2016.február 29-től már nem tudja
ellátni,mivel kulturális közfoglalkoztatottként szeretne elhelyezkedni.
A honlap szerkesztési feladatokat a továbbiakban a Szolgáltatási és Kulturális Központ
közreműködésével kívánjuk ellátni,ezért javaslom Balogh Anett megbízási szerződését
2016.február 29-el szüntesse meg a képviselő-testület.

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balogh Anett Lövő,Szent István
utca 22/A. szám alatti lakos kérelmére a lövői honlap üzemeltetési feladatainak ellátására
vonatkozó megbízási szerződését 2016.február 29-el megszűnteti.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével.
Határidő: 2016.március 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
17/2016.(III.3.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balogh Anett
Lövő,Szent István utca 22/A. szám alatti lakos kérelmére a lövői
honlap üzemeltetési feladatainak ellátására vonatkozó megbízási
szerződését 2016.február 29-el megszűnteti.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat
közlésével.
Határidő: 2016.március 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

Dr. Székely Éva Mária: Lövő Község Baráti Társasága ( továbbiakban: LKBT) nevében
köszönet mond azért,hogy a Szolgáltató és Kulturális Központ évek óta helyet ad
előadásaikhoz. Örülnek annak,hogy ezeket az előadásokat DVD-re is felveszik,jelenleg kb.20
DVD-vel rendelkeznek már. Ezek biztonságos elhelyezéséhez, és a már szervezetektől kapott
ajándékok tárolásához helyre lenne szükség, ehhez kéri az önkormányzat segítségét.
Lövő településről 1317-ben jelent meg az első írásbeli emlék, melyet 2017-ben szeretnének
megünnepelni, kéri a polgármester úr segítségét abban,hogy állítsanak majd fel egy
bizottságot akik ennek előkészítésében közreműködnének.
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Ismerteti a jelenlévőknek az idei évben az LKBT milyen rendezvényeket tervez,ennek
keretében az 1956-os forradalom megünneplésére egy előadás megtartására javasolja Dr.
Unger Lászlót meghívni.
Tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy egy burgenlandi településsel Schützen am Gebirge a
kapcsolatfelvétel indult,jó lenne a sport és kultúra területén sikerülne ezt elmélyíteni.
Elmondja,hogy hogy általuk létrehozott alapítvány fontosnak tartja a Lövő története
II .megírását, könyv megjelentetést,ehhez valószínű szakemberre lesz szükség,melyet jelentős
költséggel jár.
Az előző két polgármester Galvics Jenő és Balics János sokat tett a falu fejlesztésért, javasolja
a képviselő-testületnek, részükre valamilyen kitüntetést adományozzanak.
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a fertőszentmiklósi út mellett van 1 hold földje, melyet
szívesen felajánlana a Lövői Iskolának erdei iskola létesítése céljából,erről már az intézmény
igazgatójával is tárgyalt.
Balics János: az LKBT elnökeként elmondja, hogy már hosszabb ideje tervezik Lövő
történetének II. kiadását,egy könyv megírását,melyhez Bausz Sándor és Galvics Géza
professzor nagyon sok segítséget nyújtott,de ehhez álláspontja szerint szakemberre lesz
szükség. Kéri ehhez a képviselő-testület segítségét és támogatását.
Elmondja, hogy mostanában keveset halott arról,hogy az önkormányzat milyen pályázatokban
vett,és vesz részt,javasolja egy főállású pályázó alkalmazását,vagy esetleg megbízást hiszen
ebben ők nagyobb jártassággal rendelkeznek.
A falunak régi álma egy sportcsarnok megépítése, mely az iskola helyben maradását is
megerősítené.
Javasolja a község útjain a közlekedési csíkok felfestését,és az önkormányzati gépek
tárolásához az óvoda pincéjének igénybevételét.

Tischlerné Németh Noémi: az 1956-os forradom 60.évfordulójának megünneplésére
pályázatot írtak ki,melyen szobor és emlékmű felállítására és ezen terület rendezésére lehetett
pályázni 2016.február 29-ig.Erre mi is nyújtottunk be kérelmet,és a Vasúti sor előtti
GYSEV területen szeretnénk egy emlékművet felállítani, és azt 1956-os megemlékezés
keretében átadni. Az emlékművet egy fertőhomoki kőkovács készítené majd el.

Hollósi Gábor reagál a felvetésekre:
A DVD-ket egyenlőre a Szolgáltató és Kulturális Központ épületében helyezzük el
ideiglenesen,de azok tükörmentése is szükséges.
A burgelandi településsel a kapcsolatfelvétel megtörtént,de egyenlőre választ még nem
kaptunk.
A Lövő története II. könyv megírásához természetesen önkormányzatunk minden segítséget
megad.
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Természtesen a volt polgármester urak munkáját nagyra értékeljük,és ezt igyekszünk
valamilyen formában kifejezni is.
A földterülettel kapcsolatos felajánlás álláspontja szerint az iskolai alapítványon keresztül
kivitelezhető.
A Sportcsarnok megépítését a mostani testület is fontosnak tartja,a napokban tárgyalunk
ezügyben a tervezőkkel,és keressük a legideálisabb helyet erre a célra. Egyenlőre erre
vonatkozó a pályázati lehetőséggel nem biztattak Bennünket.

Tájékoztatja a megjelenteket arról,hogy a község településfejlesztési tervének módosítására
milyen igények, kérelmek érkeztek eddig. Elmondja, hogy amint a Kert utcai ügyben a
póthagyatéki eljárás lezárul,a terv módosításának akadálya elhárul.

Bejelentések:

Balics Kamill: a régi kápolnában nagy mennyiségű törmelék található,ennek elszállításához
kérem a segítségüket.
A Páskum területén lévő ágak égetése csak a bejelentés,engedély alapján végezhető,kérem
ebben a közreműködésüket.
Varga Tibor: Bánhidai Géza épülete előtti terület rendezetlen, kérem a tulajdonos felszólítását
a terület megtisztítására. Az idei évben melyik szobor felújítását tervezik?
Tischlerné Németh Noémi: a Széchenyi utcában két gépjármű nem fér el biztonságosan
egymás mellet, nem lehetne-e ezt az utcát egyirányúsítani ?

Hollósi Gábor reagál a felvetésekre:
A kápolnai törmelék elszállításáról minél előbb gondoskodni fogunk,és az égetéshez
az engedélyt megkérjük majd.
Az ingatlan előtti terület rendbetételére a felszólítást a jegyzőnő kiküldi.
A felújításra kerülő szobor kiválasztása még nem történt meg, ezt a helyszínek megtekintése
után tudjuk majd eldönteni.

Lukácsné reagál az egyik felvetésre:
A közlekedési tábla kihelyezése ügyében a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel előzetesen
egyeztetni kell.
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