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Községi Önkormányzat
Lövő
11-1/2017.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2017.december 14-én a Szolgáltató és Kulturális Központban megtartott
közmeghallgatásról.
Jelen vannak: Hollósi Gábor polgármester
Varga Tibor alpolgármester
Regényiné Demeter Mónika
Tischlerné Németh Noémi
Balics Kamill
Takács Gábor József képviselők
Lukács Antalné jegyző
36 fő választópolgár

Hollósi Gábor: köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület 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.)Tájékoztató az önkormányzat 2017.évi munkájáról és következő évi terveiről
2.)Beszámoló a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi működéséről
3.) A képviselő-testület 2018.évi munkatervének elfogadása
4.)Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
5.)Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javasolt napirendi pontokkal egyetértettek.
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A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
85/2017.(XII.14.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.)Tájékoztató az önkormányzat 2017.évi munkájáról és
következő évi terveiről
2.)Beszámoló a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi
működéséről
3.) A képviselő-testület 2018.évi munkatervének elfogadása
4.)Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
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, javasolom, hogy a mai ülés
jegyzőkönyvét Regényiné Demeter Mónika hitelesítse.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Regényiné
Demeter Mónikát választja meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
86/2017.(XII.14.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
jegyzőkönyv hitelesítőnek Regényiné Demeter Mónikát
választja meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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1.)Tájékoztató az önkormányzat 2017.évi munkájáról és következő évi terveiről
( írásos előterjesztés csatolva )
Kérdések, hozzászólások:
Enzsöl Ferenc: Az árok lefedés nagyon rossz sikerült a Kert utcában,ez nehezíti a közlekedést,
ezzel mit terveznek ?
A kábel tévészolgáltatás nem megfelelő, nincs mindig 49 csatorna,a kép minősége sem jó.
Ezt a problémát már a szolgáltató felé is jeleztük,de nem történt azóta sem változás,viszont a
díj már emelkedett.
Menyhárt Miklósné: a Kert utcában a csövek a föld tetején vannak, mit tervez ezzel az
önkormányzat ? A Fő utcában nem biztonságos a közlekedés terveznek-e kerékpár utat ?
Bujdosó Lajosné: a Faluszépítő egyesület tagjai a munkákhoz otthonról hozzák a
szerszámokat. Kéri az önkormányzatot vásároljon eszközöket a közterületi virágok
gondozásához.
Kovács Zoltán: a mi házuk melletti szakaszon kb. 2,5 méterre rakták le a csöveket az árok
lefedésekor, azzal indokolva,hogy a Kert utca vízelvezetése majd erre történik.
Úgy gondolom a Kert utcai munkáknál a kivitelezők erre nem figyeltek, ezért nem működik
jól a rendszer.
Bausz Gábor: a miseút felújítására mikor kerül sor,és ezt ki fogja finanszírozni,hiszen a
nemeskériek ezt többet használják, mit a lövői lakosok. Mi lesz a kihelyezett sorompóval ?
Hóbor Tamás: a Kert utcában valamikor lesz járda ?
Hollósi Gábor reagál a felvetésekre:
Ahol út van oda járdát is tervezünk. A Kert utcában még nincs eldöntve melyik oldalon lesz
majd a járda,és ez mikor kerül kiépítésre.
A Kert utcában kilóg a cső a földből, a kivitelezőt már visszahívtam, ezután tudjuk eldönteni
milyen munkát kell itt elvégeztetni,de erre mielőbb megoldást kell találnunk.
A kábeltévé hálózatot az önkormányzat átadta a Petecom-nak, aki már tovább is adta az új
szolgáltatónak a Celkábel-nek. Úgy gondolom ezen a téren változtatásra van szükség,
csillagpontos kiépítésre, az optikai kábel lefektetése már településünkön meg is történt. Ha
nem lesz piacképes a szolgáltató,az emberek váltani fognak,és más szolgáltatót keresnek.
Kerékpárút kiépítésére elsődlegesen a Fertőparton kerül sor,de a tervek között szerepel a
Fertőszentmiklós-Zsira közötti szakasz is,amennyiben támogatást kapna a projekt,
természetesen ezt a képviselő-testületünk támogatná.
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A miseútnak a tulajdonosa Lövő Község Önkormányzata,így ennek felújítása is minket
terhel,ehhez újra ki kell mérni a területet. Egy murvás bevonattal szeretnénk ellátni,ez ügyben
egy lövői vállalkozóval már egyeztettem is,várhatóan jövő évben kiépítésre is kerül. Ezt
követően az ott lévő sorompót eltávolítjuk.
A szerszámok megvételét biztosítjuk, erre vonatkozó igényt már a faluszépítők vezetője
benyújtotta hozzánk.
2.)Beszámoló a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2017.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
2017. évi működéséről szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Lukács Antalné jegyző
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
87/2017.(XII.14.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi működéséről
szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Lukács Antalné jegyző

3.)A képviselő-testület 2018.évi munkatervének elfogadása
Hollósi Gábor : ismerteti a képviselő-testület a 2018.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.
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi munkatervét az
előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
88/2017.(XII.14.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2018. évi munkatervét az előterjesztésben foglalt tartalommal
elfogadja.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

4.)Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Lukácsné: a Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján a 104030 kormányzati funkció
megnevezése 2018.január 1-jétől módosul,mely érinti a családi bölcsődét.
A kormányzati funkciókat a Szervezeti és Működési Szabályzat 4. melléklete tartalmazza,
így ennek módosítása szükséges.
Ismerteti az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelettervezetet a jelenlévőknek.
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 13/2017.(XII.19.) önkormányzati rendeletét a Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 1/2014.(XII.8.) önkormányzati rendelet módosításáról.

( rendelet csatolva )
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3.) Egyéb feladatok

Hollósi Gábor: jogszabályi előírás kötelezővé tette az önkormányzatok részére a Települési
Arculati Kézikönyv elkészítését. A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény
(a továbbiakban Tvtv.) 16. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete a
településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 2016. évi
CLXXIV. törvény által megállapított szabályaival és a végrehajtására kiadott
kormányrendelettel összhangban megalkotja a településképi rendeletét. A Tvtv. 4. §-a
rendelkezései határozzák meg a településképi arculati kézikönyv elkészítésének
kötelezettségét, amely alapját képezi a településképi rendelet megalkotásának.
A lakosok, valamint az önkormányzat közötti véleményeztetési eljárás szabályai is rendezésre
kerültek. A TAK és a településképi rendelet megalkotásába az önkormányzat be kívánja vonni
a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkező természetes vagy jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteket, Lövő székhellyel, telephellyel rendelkező
gazdálkodó szervezeteket, illetve lövői székhellyel bejegyzett civil szervezeteket.
A TAK-ba, illetve a rendeletbe kívánja szabályozni a település építési szabályait, megfelelő
leírást és előírást kíván adni az egységes településkép fenntartása érdekében.
A lakossági fórumokat 2017.november 30-án és 2017.december 11-én megtartottuk.
Az első fórumot követő 8 napon belül észrevétel, javaslat, vélemény nem érkezett be
önkormányzatukhoz.

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem érkezett.

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településképi Arculati Kézkönyvének
és településképi rendeletének megalkotása tárgyában 2017.november 30-án megtartott
lakossági fórumról szóló polgármesteri tájékoztatót tudomásul veszi.
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:
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89/2017.(XII.14.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Településképi Arculati Kézkönyvének és településképi
rendeletének megalkotása tárgyában 2017.november 30-án
megtartott lakossági fórumról szóló polgármesteri tájékoztatót
tudomásul veszi.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

Lukácsné: a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás tagjai közül a Fertő-táj Világörökség
Magyar Tanácsa egyesület települései és további három település ( Ágfalva,Harka,és
Kópháza ) mikro-körzeti együttműködési megállapodás megkötésével,a Társulás keretein
belül szeretnénk a főépítészi feladatok ellátását megoldani.
Figyelemmel arra,hogy a főépítészi feladatok nem szerepelnek a Társulási Megállapodás
feladatkörének felsorolásában,ezért mikro-körzeti együttműködési megállapodás
megkötéséhez Társulási Megállapodás II. fejezet (2)bekezdésének kiegészítése szükséges a
következők szerint: „ j) főépítészi feladatok ellátása „
A Társulási Megállapodás módosítását nemcsak az érintett önkormányzatoknak, hanem
valamennyi tag önkormányzatnak el kell fogadni. Az elfogadáshoz a képviselő-testület
minősített többségű döntése szükséges.
Hozzászólás:
Hollósi Gábor: a mi önkormányzatunk ebbe nem szerepel, de javaslom a 11. számú
módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulás Megállapodás elfogadását.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sopron és Térsége Önkormányzati
Társulás 11.számú módosítással egységes szerkezetben foglalt Társulási Megállapodását
az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított Társulás Megállapodás
aláírásával.
Határidő: 2018.január 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
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