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Községi Önkormányzat
Lövő
8-1/2019.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2019.augusztus 14-én az önkormányzat hivatali helyiségében a képviselő-testület
nyílt üléséről.
Jelen vannak: Hollósi Gábor polgármester
Varga Tibor alpolgármester
Tischlerné Németh Noémi
Balics Kamill
Takács Gábor József képviselők
Lukács Antal Györgyné jegyző

Hollósi Gábor: köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület
tagjai közül 5 fő megjelent,igazoltan távolmaradt 2 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.)A Lövői Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása
2.)Ingatlanok ingyenes átadása
3.)Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
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66/2019.(VIII.14.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.)A Lövői Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása
2.)Ingatlanok ingyenes átadása
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:
67/2019.(VIII.14.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
jegyzőkönyv hitelesítőnek Tischlerné Németh Noémit választja
meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
1.)A Lövői Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása
Lukácsné: a választási eljárásról szóló 2013.évi XXXVI.törvény 23.§ -a értelmében a helyi
választási bizottság három-egy szavazókörrel rendelkező településen öt-tagját és legalább két
póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek általános kitűzését követően,legkésőbb a szavazás napja előtti
negyvenkettedik napon választja meg;személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz
indítványt. A helyi választási bizottság tagjainak az alábbi személyeket javaslom: Kontorné
Németh Mártát,Vadászné Németh Piroskát,Feketéné Gruber Szabinát,Szalai Jánosnét,Simon
Lászlónét .
Póttagoknak az alábbi személyeket javaslom: Szentgyörgyvölgyiné Szekendi
Máriát,Mészárosné Lökkös Ildikó Máriát.
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Hozzászólás:
Hollósi Gábor: a felsorolt személyek már hosszú ideje ellátják a bizottsági feladatokat,
a választások zavartalan,törvényes lebonyolítását biztosítani tudják,így javaslom
a képviselő-testületnek a megválasztásukat.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Helyi Választási
Bizottság tagjainak Kontorné Németh Mártát,Vadászné Németh Piroskát,Feketéné Gruber
Szabinát,Szalai Jánosnét,Simon Lászlónét választja meg.
A képviselő-testület a Lövői Helyi Választási Bizottság póttagjainak: Szentgyörgyvölgyiné Szekendi
Máriát ,Mészárosné Lökkös Ildikó Máriát választja meg.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésével.
Határidő: 2019.augusztus 19.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
68/2019.(VIII.14.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Helyi
Választási Bizottság tagjainak Kontorné Németh Mártát,Vadászné Németh Piroskát,Feketéné Gruber
Szabinát,Szalai Jánosnét,Simon Lászlónét választja meg.
A képviselő-testület a Lövői Helyi Választási Bizottság póttagjainak: Szentgyörgyvölgyiné Szekendi
Máriát, Mészárosné Lökkös Ildikó Máriát választja meg.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésével.
Határidő: 2019.augusztus 19.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
2.)Ingatlanok ingyenes átadása
Hollósi Gábor:ismerteti a Soproni Vízmű Zrt. megkeresését az alábbiak szerint:
A víziközművek vagyonértékelése lehetővé tette a közműtérképi és közművagyon
nyilvántartás összekapcsolását és a két nyilvántartásban szereplő adatok összehasonlítását.
Ennek során feltárták,hogy néhány esetben víziközmű eszközökhöz tartozó
földterületek tulajdonjoga nem felel meg a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi
CCIV.törvény 6 §-ában foglaltaknak,ugyanis az ingatlannyilvántartás tanúsága szerint még
a társaságuk szerepel a tulajdonosként ezen ingatlanok esetében,és nem az ellátásáért felelős
önkormányzatok.
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Lövő Község Önkormányzata is ezen ellátásért felelősök közé tartozik,
ezért kezdeményezik a mellékelt szerződés-tervezetek szerint az abban foglalt ingatlanok
tulajdonjogának az önkormányzatok részére történő ingyenes tulajdonjog átadásának
rendezését.
Hozzászólások:
Lukácsné:ezen ingatlanok a következők:Lövő Külterület 0146/29 hrsz-ú kivett gépház,udvar
megnevezésű 6288 m2 alapterületű 3 450 000 Ft piaci értékű ingatlan,a Sorponhorpács
Külterület 033/4 hrsz-ú kivett víztároló megnevezésű 7418 m2 alapterületű 7 300 000 Ft
piaci értékű ingatlan,és a Lövő Belterület 581/9 hrsz-ú kivett vízmű megnevezésű 4900 m2
alapterületű 6 450 000 Ft piaci értékű ingatlan. Ezekben az ingatlanokban az
önkormányzatnak közel 20 %-os tulajdoni aránnyal rendelkezik.
Javaslom ezen ingatlanok ingyenes átvételét.
Balics Kamill:mi lesz ezen ingatlanok további sorsa,a fenntartási kötelezettség kit terhel ?
Lukácsné reagál a fevetésre: ezen ingatlanokat a szerződés –tervezet értelmében a Soproni
Vízmű Zrt.a már meglévő Bérleti-üzemeltetési szerződés szabályai szerint a szerződés
aláírásának napjával üzemeltetésre átveszi,így a fenntartási kötelezettség is őket terheli.
Hollósi Gábor reagál a felvetésre: várhatóan az ingatlan fekvése szerinti önkormányzatnak
kell a területrendezési feladatokat ellátni,de ez még kiforratlan.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az érintett önkormányzatok és
a Soproni Vízmű Zrt. között a Lövő Külterület 0146/29 helyrajzi számú
kivett gépház,udvar megnevezésű ingatlan térítés nélkül,ingyenes átadására vonatkozó
jelen határozat szoros mellékletét képező adás-vételi szerződést ,és felhatalmazza Hollósi
Gábor polgármestert annak aláírására.
Határidő: 2019.szeptember 30.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta
69/2019.(VIII.14.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja az érintett önkormányzatok és a Soproni Vízmű Zrt. között a Lövő Külterület
0146/29 helyrajzi számú kivett gépház,udvar megnevezésű ingatlan térítés nélkül,ingyenes
átadására vonatkozó jelen határozat szoros mellékletét képező adás-vételi szerződést,és
felhatalmazza Hollósi Gábor polgármestert annak aláírására.
Határidő: 2019.szeptember 30.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az érintett önkormányzatok és
a Soproni Vízmű Zrt. között a Sopronhorpács Külterület 033/4 helyrajzi számú
kivett víztároló megnevezésű ingatlan térítés nélkül,ingyenes átadására vonatkozó
jelen határozat szoros mellékletét képező adás-vételi szerződést,és felhatalmazza Hollósi
Gábor polgármestert annak aláírására.
Határidő: 2019.szeptember 30.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
70/2019.(VIII.14.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja az érintett önkormányzatok és a Soproni Vízmű Zrt. között a Sopronhorpács
Külterület 033/4 helyrajzi számú kivett víztároló megnevezésű ingatlan térítés
nélkül,ingyenes átadására vonatkozó jelen határozat szoros mellékletét képező adás-vételi
szerződést,és felhatalmazza Hollósi Gábor polgármestert annak aláírására.
Határidő: 2019.szeptember 30.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az érintett önkormányzatok és
a Soproni Vízmű Zrt. között a Lövő belterület 581/9 helyrajzi számú
kivett vízmű megnevezésű ingatlan térítés nélkül,ingyenes átadására vonatkozó
jelen határozat szoros mellékletét képező adás-vételi szerződést,és felhatalmazza Hollósi
Gábor polgármestert annak aláírására.
Határidő: 2019.szeptember 30.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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71/2019.(VIII.14.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
az érintett önkormányzatok és a Soproni Vízmű Zrt. között a Lövő belterület 581/9 helyrajzi
számú kivett vízmű megnevezésű ingatlan térítés nélkül,ingyenes átadására vonatkozó jelen
határozat szoros mellékletét képező adás-vételi szerződést,és felhatalmazza Hollósi Gábor
polgármestert annak aláírására.
Határidő: 2019.szeptember 30.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

3.) Egyéb feladatok
Hollósi Gábor: tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy az önkormányzat a Magyar Falu
Program keretében milyen pályázatokat szeretne benyújtani: Óvoda udvar fejlesztése,járda
felújításhoz anyagok vásárlása. Elmondja,hogy a temetőben lévő egyházközségi ravatalozó
külső és belső felújítását szeretnénk elvégezni pályázati támogatás segítségével,de erre csak a
helyi egyházközség tud benyújtani pályázatot. A temető tulajdonosa az egyházközség,de az
üzemeltetési feladatokat az önkormányzat látja el. A pályázathoz a kivitelezőktől az árajánlat
megkérése folyamatban van. A pályázathoz szükséges a temető fenntartójának a hozzájáruló
nyilatkozata.
Hozzászólás:
Varga Tibor : a ravatalozóhoz nehéz társadalmi munkára embereket szerezni,jó lenne ha
ebből a kivitelezők nagyobb részt vállalnának.

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,hogy a Lövői Római
Katolikus Plébánia(Római Katolikus Egyházközség )Székhelye: 9461.Lövő,Fő utca
34.tulajdonában lévő a lövői 490 hrsz-ú 8146 m2 területű, kivett temető megnevezésű
ingatlan üzemeltetését,gondozását továbbra is biztosítja a meglévő megállapodás alapján.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésével.
Határidő: 2019.szeptember 10.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
72/2019.(VIII.14.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határoz,hogy a Lövői Római Katolikus Plébánia( Római Katolikus Egyházközség )Székhelye:
9461.Lövő,Fő utca 34.,tulajdonában lévő a lövői 490 hrsz-ú 8146 m2 területű, kivett temető
megnevezésű ingatlan üzemeltetését,gondozását továbbra is biztosítja a meglévő
megállapodás alapján.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésével.
Határidő: 2019.szeptember 10.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukácsné:ismereti a Lövői Tenisz Klub elnökétől érkezett levelet a jelenlévőknek az alábbiak
szerint. Tóth József elnök nyilatkozata alapján: az általam felépített épületre semmilyen
engedéllyel,bejelentéssel nem rendelkezünk. A Tenisz Klubnak szükségessé vált egy öltöző
építése,mert a focicsapattal való közös öltözés nem lehetséges. Az öltöző csak a Klub
tagjainak átöltözésére, és csapatépítés szolgáltatásra készült, vendéglátó ipari szolgáltatást
nem nyújt. A Klub az épület környéken, eddig is,és ez után rendet tart.
Hozzászólások:

Hollósi Gábor: a Tenisz Klub az épületet az önkormányzat hozzájárulása nélkül építette.
Varga Tibor: nem csak ez az épület,de az általuk korábban felépített büfé is engedély,
az önkormányzat hozzájárulása nélkül épült,így javaslom kérjenek fennmaradási engedélyt
mindkét épületre.

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,az önkormányzat
tulajdonában lévő 402/188 hrsz-ú Sportpályán felépített öltözőre és a korábban a kialakított
büfére a Lövői Tenisz Klub a fennmaradási engedélyt szerezze be,az épületeket a Soproni
Építési hatósághoz jelentse be.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésével.
Határidő: 2019.november 30.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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73/2019.(VIII.14.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határoz,az önkormányzat tulajdonában lévő 402/188 hrsz-ú Sportpályán felépített öltözőre és
a korábban a kialakított büfére a Lövői Tenisz Klub a fennmaradási engedélyt szerezze be,az
épületeket a Soproni Építési hatósághoz jelentse be.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésével.
Határidő: 2019.november 30.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukácsné: ismerteti a Lövői SE elnökének levelét az alábbiak szerint: Az egyesületnek
féléves kihagyás után sikerült újra felnőtt csapatot indítani a megyei III.osztályban.
Az eredményes szereplés érdekében szeretnék a pályavilágítást megoldani,ennek a várható
költsége 1,3 M Ft,ezen kívül szükségük lenne egy mobil garázsra melynek várható költsége
kb.200 000 Ft.Az önkormányzat támogatását kérik a fejlesztések megvalósításához.
Az egyesület nem kéri Lövői Tenisz Klub által felépített épület lebontását.
Kezdeményezik a polgármester és a jegyző jelenlétében a két egyesület közötti terület
megosztását. Kérik továbbá a villany- és a víz almérők felszerelését,mivel mindegyik
egyesület külön anyagi forrásból működik.
Hozzászólások :
Hollósi Gábor: az új közgyűlés az elnököt és a vezetőséget megválasztotta,a Győri
Törvényszéken kérték már ennek bejegyzését,de ez nem történt meg,így javaslom a
támogatási kérelmük elhalasztását. Álláspontom szerint az almérők felszerelésének nincs
akadálya,a területmegosztásról pedig a két egyesülettel egyeztetünk.
Varga Tibor: az önkormányzat tulajdonában lévő Hunyadi utca 1.szám alatti önkormányzati
lakásokat bérbeadtuk. A bérleti díj jelenleg alacsony.A bérlők kérik,hogy a szerződésükbe
kerüljön bele,hogy a szerződésmódosításról három hónappal előtte kapjanak tájékoztatást.
Javaslom ezzel egészítsék ki a korábban kiadott lakásbérleti szerződéseket.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,hogy Lövő,Hunyadi utca
1.szám alatti önkormányzati bérlakásokra kiadott lakásbérleti szerződéseket
módosítja,kiegészíti az alábbiakkal:
„A Bérbeadó köteles a lakásbérleti szerződés módosításáról Bérlőt 90 nappal előbb
tájékoztatni.”
A képviselő-testület felhatalmazza Hollósi Gábor polgármestert a lakásbérleti szerződések
módosításával.
Határidő: 2019.szeptember 10.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
74/2019.(VIII.14.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határoz,hogy Lövő,Hunyadi utca 1.szám alatti önkormányzati bérlakásokra kiadott
lakásbérleti szerződéseket módosítja,kiegészíti az alábbiakkal:
„A Bérbeadó köteles a lakásbérleti szerződés módosításáról Bérlőt 90 nappal előbb
tájékoztatni.”
A képviselő-testület a felhatalmazza Hollósi Gábor polgármestert a lakásbérleti szerződések
módosításával.
Határidő: 2019.szeptember 10.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Hollósi Gábor: ismerteti a Lövői Napsugár Óvoda vezetőjének kérelmét az alábbiak szerint:
Az elmúlt négy nevelési évben az óvoda 6.30-16.30 között volt nyitva.A szülők és a
nevelőtestület véleményét kikérte az intézményvezető,az érintettek nem igénylik a korai
nyitvatartást,ezért kezdeményezik a nyitvatartási idő megváltoztatását. Az új nyitvatartási
időt 2019.szeptember 1-től 7.00 -16.30 között szeretnék,és ehhez kérik a képviselő-testület
döntését.Javaslom a képviselő-testületnek a kért időpontba állapítsa meg az óvoda
nyitvatartási idejét.
A jelenlévők a javaslattal egyet értettek.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Napsugár Óvoda nyitvatartási
idejét 2019-2020.nevelési év első napjától 2019.szeptember 1-től napi 9 és fél órában, 7.0016.30 között állapítja meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert határozat közlésével.
Határidő: 2019.augusztus 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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75/2019.(VIII.14.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői
Napsugár Óvoda nyitvatartási idejét 2019-2020.nevelési év első napjától
2019.szeptember 1-től napi 9 és fél órában, 7.00-16.30 között állapítja meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert határozat közlésével.
Határidő: 2019.augusztus 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Hollósi Gábor: a belterületi utak kátyúzását, karbantartását szeretnénk elvégeztetni még
az idei évben. Ezen munkákat a Petőfi Sándor,a Fő, Hunyadi és Kert utcában
tervezzük. A kivitelezési munkák költsége 3 738 000 Ft + ÁFA. Ezen munkára
az önkormányzat 2019.évi költségvetésén belül átcsoportosítással kívánunk fedezetet
biztosítani.
A jelenlévők javasolták a karbantartási munkák elvégzését a felsorolt utcákban.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község belterületi útjainak
kátyúzására, helyreállítására, karbantartására 3.700.000,-Ft +ÁFA összeget biztosít.
A képviselő-testület a 2019. évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást
rendeli el:
ZÁROLÁS: A K62 Ingatlanok beszerzése létesítése kiadási előirányzaton 4.699 000 Ft.
KIADÁSI PÓTELŐIRÁNYZAT: a képviselő-testület a K334 Karbantartási, kisjavítási
szolgáltatások rovaton 3.700.000 Ft-ot, a K351 Működési célú előzetesen felszámított
általános forgalmi adó rovaton 999 000 Ft-ot biztosít a 066020 Város-és
községgazdálkodási cofogon.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével,és a megállapított
összeg átutalásával.
Határidő: 2019.november 30.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyet értettek.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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