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Községi Önkormányzat
Lövő
8-1/2016.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2016. július 26-én az önkormányzat hivatali helyiségében a képviselő-testület
rendkívüli 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

Hollósi Gábor: köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület
tagjai teljes létszámban megjelentek, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Hollósi Gábor a napirendre az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat fogadja el
a mai ülésén:
1.)A község településszerkezeti tervének és helyi építési szabályzatának módosítása
2.)Családi napközi létesítése, alapdokumentumainak elfogadása
3.)Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:

3

57/2016.(VII.26.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.)A község településszerkezeti tervének és helyi építési szabályzatának módosítása
2.)Családi napközi létesítése, alapdokumentumainak elfogadása
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 Takács Gábor József hitelesítse.

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Takács
Gábor Józsefet választja meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:

58/2016. (VII.26.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
jegyzőkönyv hitelesítőnek Takács Gábor Józsefet választja meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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Hollósi Gábor: beszámol az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről: 3 fő részére a temetési
költségekhez történő hozzájárulásként települési temetési támogatást,2 fő részére rendkívüli
települési támogatást,5 fő részére újszülöttek családjának támogatását,1 fő részére települési
gyógyszertámogatást állapítottam meg az első félévben.

Beszámol a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

( írásos előterjesztés csatolva )

A képviselő-testület mindkét beszámolót elfogadta.
1.)A község településszerkezeti tervének és helyi építési szabályzatának módosítása
Hollósi Gábor: ismerteti a helyi építési szabályzat módosításáról szóló előerjesztést, és
a településszerkezeti terv elfogadására vonatkozó határozati javaslatot.
A módosító rendeletben dőlt betűvel és vastagon szedett szövegrészek kerülnek változtatásra.
A hatályos szabályozási tervlapokat a jelen rendelet- tervezet mellékletét képező szabályozási
tervlap módosítja.
1.§- ban a tervezési tömbterület vonatkozásában módosuló 005/2016 munkaszámú SZTm/1/2016 és SZT-m/2/2016 rajzszámú szabályozási tervlap alkalmazása kerül előírásra.
2.§ A helyi építési szabályzat módosítása a falusias lakóterületek esetében az elhelyezhető
„egy darab, legfeljebb kétlakásos lakóépület” helyébe a legfeljebb három lakás, legfeljebb két
épületben került.
A törvényességi észrevétel alapján a falusias lakóterületek építési övezeteit felsorakoztató
táblázatok zajhatárértékei törlésre kerültek.
3.§ A kertvárosias lakóterületek építési övezeti előírásai kiegészítésre kerültek a Kert utca és
Völcsej felé tervezett kertvárosias lakóterületek új építési övezeti előírásaival. Az előírás
követi a hatályos HÉSZ struktúráját.
A törvényességi észrevétel alapján a kertvárosias lakóterületek építési övezeteit felsorakoztató
táblázatok zajhatárértékei törlésre kerültek.
4.§ A törvényességi észrevétel alapján a településközpont vegyes területek építési övezeteit
felsorakoztató táblázatok zajhatárértékei törlésre kerültek.
5.§ Az ipari gazdasági területek építési övezeti előírásával, amely a 84.sz. főút-vasút 0177/2
hrsz út által határolt tömbre igaz. Az előírás követi a hatályos HÉSZ struktúráját.
6.§ A törvényességi észrevétel alapján a zaj- és rezgés vizsgálati kötelezés előírása törlésre
került, mivel azt egyéb jogszabály külön is tartalmazza.
7.§ Magasabb, időközben hatályon kívül helyezésre került jogszabály (OTSZ) konkrét
hivatkozása törlésre került a rendeletből.
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8.§ A hatályba léptetést és hatályon kívül kerülő rendelkezéseket tartalmazza.

Lukácsné: ismerteti a rendelet-tervezetet, és az elkészített előzetes hatásvizsgálatot a
szabályozás várható következményeiről.
(Előzetes hatásvizsgálati lap csatolva)
Kérdések:
Varga Tibor: amennyiben a HÉSZ hatályba lép már el lehet-e kezdeni a telkesítést ?
Spóner Tibor: hol lesz látható az elfogadott rendelet ?

Hollósi Gábor reagál az egyik felvetésre:
Az elfogadást követően a képviselő-testület előzetes döntése alapján Joó Péter földmérőnek
megbízást adok a telkesítéssel kapcsolatos feladatok előkészítésére.
Lukácsné reagál a másik felvetésre:
A rendelet 2016.augusztus 15-én lép hatályba, a helyben szokásos módon ki kell hirdetnünk,
az önkormányzat honlapján ,és a közadattáron is megjelentetjük.

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a településszerkezeti tervet, a
1997. évi LXXVIII. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 8. 10. §- a
előírásainak megfelelően, az alábbiak szerint:
Területfelhasználás változása
Beépítésre szánt területek
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területből ipari gazdasági területbe kerül
átsorolásra a 662/2; 0179/23-49 hrsz ingatlanokat magába foglaló tömbterület (84.sz.
főút-0177/2 hrsz út-vasút által közrefogva).
Beépítésre nem szánt területek
Közlekedési terület
Kertvárosias lakóterületből közlekedési terület kerül kijelölésre a Kert utca déli
folytatásában az 1208-1209 hrsz ingatlanok területén 12 m szélességben, kiszolgáló út
céljára.
Kertvárosias lakóterületből közlekedési terület kerül kijelölésre a Mohl Adolf utcától
nyugatra tervezett lakóterület nyugati szélén 7 m szélességben mezőgazdasági célú
közlekedés számára.
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Határozati javaslat folytatása:
A 475 hrsz-464/2 hrsz ingatlanok tömbfeltárását szolgáló tervezett 16 m-es kiszolgáló
út nyomvonala kissé nyugatabbra helyezéssel módosul. Az út nyomvonalának
változását a szomszédos falusias lakóterületek, településközpont vegyes terület
lehatárolása követi.
A területfelhasználást korlátozó tényezők
84. sz. Balatonederics- Sárvár-Sopron országos másodrendű főút lakott területen kívüli
szakasza mentén a védőtávolság úttengelytől mért 100-100 m, 8627 jelű Fertőszentmiklós –
Lövő - Kőszeg összekötő út lakott területen kívüli szakasza mentén úttengelytől mért 50-50
m, országos közforgalmú vasútvonal mentén szélső vágánytól mért 50 m.
A szerkezeti terv leírás a TSZ/M-1/2016; TSZ/M-2/2016; TSZ/M-3/2016 településszerkezeti
tervlapok.
Határidő: 2016.augusztus 15.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
59/2016.(VII.26.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
a településszerkezeti tervet, a 1997. évi LXXVIII. az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló törvény 8. 10. §- a előírásainak megfelelően, az alábbiak szerint:
Területfelhasználás változása
Beépítésre szánt területek
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területből ipari gazdasági területbe kerül
átsorolásra a 662/2; 0179/23-49 hrsz ingatlanokat magába foglaló tömbterület (84.sz.
főút-0177/2 hrsz út-vasút által közrefogva).
Beépítésre nem szánt területek
Közlekedési terület
Kertvárosias lakóterületből közlekedési terület kerül kijelölésre a Kert utca déli
folytatásában az 1208-1209 hrsz ingatlanok területén 12 m szélességben, kiszolgáló út
céljára.
Kertvárosias lakóterületből közlekedési terület kerül kijelölésre a Mohl Adolf utcától
nyugatra tervezett lakóterület nyugati szélén 7 m szélességben mezőgazdasági célú
közlekedés számára.
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Határozat folytatása:
A 475 hrsz-464/2 hrsz ingatlanok tömbfeltárását szolgáló tervezett 16 m-es kiszolgáló
út nyomvonala kissé nyugatabbra helyezéssel módosul. Az út nyomvonalának
változását a szomszédos falusias lakóterületek, településközpont vegyes terület
lehatárolása követi.
A területfelhasználást korlátozó tényezők
84. sz. Balatonederics- Sárvár-Sopron országos másodrendű főút lakott területen kívüli
szakasza mentén a védőtávolság úttengelytől mért 100-100 m, 8627 jelű Fertőszentmiklós –
Lövő - Kőszeg összekötő út lakott területen kívüli szakasza mentén úttengelytől mért 50-50
m, országos közforgalmú vasútvonal mentén szélső vágánytól mért 50 m.
A szerkezeti terv leírás a TSZ/M-1/2016; TSZ/M-2/2016; TSZ/M-3/2016 településszerkezeti
tervlapok.
Határidő: 2016.augusztus 15.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta,és
egyhangulag megalkotta a 6/2016.(VIII.08.) önkormányzati rendeletét a helyi építési
szabályzatról szóló 11/2005.(VIII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról.
( rendelet csatolva )
2.) Családi napközi létesítése, alapdokumentumainak elfogadása
Hollósi Gábor: már több alkalommal tárgyalt a képviselő-testületet arról, hogy az
önkormányzat mögötti épületben családi napközit kívánunk létesíteni. Az épület
átalakításához a tervek elkészültek, Stánitz József lövői vállalkozót bízta meg a munkák
elvégzésével. Elmondja, hogy helyiséget két csoport kialakítására tervezték,de
egyenlőre még a létszám alapján csak egy csoport indul el, természetesen ha lesz rá igény
a másik csoportra is kérünk az engedélyt.
Ismerteti a családi napközi Szakmai Programját,Szervezeti és Működési Szabályzatát,és
Házirendjét.
A név kiválasztásához, és a térítési díjak megállapításához kéri a képviselők javaslatát.
Elmondja, hogy a gondozónőknek Hollósi Kingát,és Vissi Kelemen Adriennt kívánja majd
alkalmazni,akik rendelkeznek a családi napközihez előírt tanfolyammal.
Hozzászólások:
Takács Gábor József: javasolja, hogy az intézmény neve: Lövői Napocska Családi Napközi
legyen.
Regényiné Demeter Mónika: tájékoztatja a megjelenteket arról, hogy előzetes felmérés
alapján a szülők 5 főt jelentettek be,2-3 gyermeket pedig alkalmanként hoznának be az
a családi napközibe.
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Javasolja, az étkeztetés négyszeri alkalommal történjen,és a negyedik étkezés gyümölcs
legyen.
Javasolja, hogy kerüljön gondozási díj is megállapításra napi 350 Ft összegben,és étkeztetés
intézményi térítésí díjára 650 Ft + ÁFA-t javasol.
Lukácsné: ismerteti a térítési díjak megállapítására vonatkozó rendelet-tervezetet.
Ismerteti az elkészített előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható következményeiről.

(Előzetes hatásvizsgálati lap csatolva)

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő 462/7 hrsz-ú területen, Lövő,Fő u.181.szám alatti épületben családi
napközit létesít.
A családi napközi neve: Lövői Napocska Családi Napközi.
A családi napközi ellátási területe Lövő község közigazgatási területére terjed ki.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a családi napközi működtetéséhez szükséges
engedély benyújtásával.
Határidő: 2016.szeptember 30.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
60/2016.(VII.26.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határoz,hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 462/7 hrsz-ú területen, Lövő,Fő u.181.szám
alatti épületben családi napközit létesít.
A családi napközi neve: Lövői Napocska Családi Napközi.
A családi napközi ellátási területe Lövő község közigazgatási területére terjed ki.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a családi napközi működtetéséhez szükséges
engedély benyújtásával.
Határidő: 2016.szeptember 30.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Napocska Családi Napközi
Szakmai Programját az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével.
Határidő: 2016.szeptember 01.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
61/2016.(VII.26.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői
Napocska Családi Napközi Szakmai Programját az előterjesztésben foglalt tartalommal
elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével.
Határidő: 2016.szeptember 01.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Napocska Családi Napközi
Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével.
Határidő: 2016.szeptember 01.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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62/2016.(VII.26.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői
Napocska Családi Napközi Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztésben foglalt
tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével.
Határidő: 2016.szeptember 01.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Napocska Családi Napközi
Házirendjét az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével.
Határidő: 2016.szeptember 01.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
63/2016.(VII.26.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői
Napocska Családi Napközi Házirendjét az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével.
Határidő: 2016.szeptember 01.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta,és
egyhangulag megalkotta a 7/2016.(VIII.09.) önkormányzati rendeletét a térítési díjak
megállapításáról szóló 1/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról.
( rendelet csatolva )

3.)Egyéb feladatok
Lukácsné: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Horváth László Alapítvány
kuratóriumának elnöke Szalai Ferencné Lövő,Fő utca 207.szám alatti lakos
kuratórumi elnöki, és tagsági tisztségéről lemondott.
11

Az alapítvány tagjai az elnök személyére Kaufmann Ibolya Lövő,Sport utca 5.szám alatti
lakost javasolták, nevezett személyt az Idősek Klubjának tagjai alkalmasnak tartják
a feladat ellátására.
Amennyiben az elnök személye megváltozik a Horváth László Alapítvány Alapító Okiratát is
módosítani szükséges, és ezt be kell nyújtani a Győri Törvényszékhez.
Ismerteti az alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát.
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horváth László Alapítvány
kuratóriumi elnökének Kaufmann Ibolya 9461.Lövő, Sport utca 5.szám alatti lakost kijelöli.
A képviselő-testület a Horváth László Alapítvány Alapító Okiratát a módosításokkal
egységes szerkezetben az 1.számú mellékletben foglalt tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,hogy a bírósági nyilvántartásban a
változás átvezetéséről gondoskodjon.
Határidő: 2016.augusztus 15.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
64/2016.(VII.26.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horváth
László Alapítvány kuratóriumi elnökének Kaufmann Ibolya 9461.Lövő, Sport utca 5.szám
alatti lakost kijelöli.
A képviselő-testület a Horváth László Alapítvány Alapító Okiratát a módosításokkal
egységes szerkezetben az 1.számú mellékletben foglalt tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,hogy a bírósági nyilvántartásban a
változás átvezetéséről gondoskodjon.
Határidő: 2016.augusztus 15.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

Lukácsné: ismerteti a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal GYB-04/337-5/2016.
számon érkezett törvényességi felhívását a jelenlévőknek.
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A megyei kormányhivatal a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgatójának tájékoztatása alapján értesült arról,hogy Lövő községben a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására a Rekultív Magyarország
Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft-t jelölte ki. A kormányhivatal törvényességi felügyeleti
jogkörében eljárva felülvizsgálta az önkormányzat képviselő-testületének a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási kötelezettség ellátásával kapcsolatos tevékenységét.
Megállapította, hogy a képviselő-testület a feladat-ellátási kötelezettségét elmulasztotta, mivel
2016.január 1-jétől nem rendelkezik érvényes közszolgáltatási szerződéssel.
Ez ügyben a kormányhivatal már a harmadik törvényességi felhívást adta ki.
Önkormányzatunk minden megtett annak érdekében, hogy sikerüljön
közszolgáltatót találni, több szolgáltatót is megkeresett, de ezek ezideig nem vezettek
eredményre. Álláspontom szerint a jelenlegi helyzet nem az önkormányzat mulasztásából
következett be. Bízom abban, hogy soproni társuláshoz történő csatlakozással sikerül
majd közszolgáltatási szerződést kötnünk.
A képviselő-testület a törvényességi felhívást tudomásul vette.

Hollósi Gábor: tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a Lövői Horgász Egyesület a horgásztó
kialakítására 13,2 M Ft + ÁFA összegű ajánlatot kapott. Álláspontja szerint ez egy kedvező
ajánlat, pályázat esetén a szükséges önrész ennél magasabb sszegű lenne.
Az egyesület ekkora összeget saját forrásból előteremteni nem tud, ezért a képviselő-testület
döntése,támogatása szükséges egy ilyen beruházás elindításához.
Hozzászólások:
Balics Kamill: álláspontom szerint ez az ajánlat a föld elhordását nem tartalmazza, mely
jelentős költséget képvisel. Döntés előtt mindenképpen szükséges ennek tisztázása.
Takács Gábor József: javasolja, hogy a következő ülésre az Horgász Egyesület elnökét,
és az ajánlatot adott cég képviselőjét hívják meg,és ezt követően kerüljön sor a képviselőtestület döntésére..
Az elhangzott javaslatot a jelenlévők támogatták.
Hollósi Gábor: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Sport utca ároklefedési,és Kovács köz
padkaépítési munkái befejeződtek,a Kert utca és Petőfi utca összekötése hamarosan
megkezdődik.
-Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy mezőgazdasági utak rendbetétele előtt a „hegyi út”
8627-es úttól a Tüskésútig vezető szakaszának kimérésére szükség van, erre már felkérte Joó
Péter földmérőt, a helyszíni bejáráskor Takács Gábor József segítségét kéri.
Bejelentések, kérdések:
Tischlerné Németh Noémi: tájékoztatja a megjelenteket arról,hogy a NFM pályázatot írt
ki a Nemzeti Szabadidős -Egészség Sportpark programra. A kormány döntése alapján kültéri
sportparkok építésére irányul a program.
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