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Lövő Község Önkormányzat
Lövő
5/2022.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2022.április 11-én az önkormányzat hivatali helyiségében a képviselő-testület
nyílt üléséről.
Jelen vannak: Hollósi Gábor polgármester
Tischlerné Németh Noémi alpolgármester
Balics Kamill
Lövői Gergely
Menyhárt Beáta
Papp Tibor
Spóner Tiborné képviselők
Lukács Antal Györgyné jegyző
Mehívottak: Lágler Júlia intézményvezető
Babosné Zsirai Edit családsegítő, a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat,Lövő intézmény képviselői

Hollósi Gábor: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai teljes
létszámban megjelentek, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat fogadja el a
mai ülésén:
1.) Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 2021.évi munkájáról
2.) Lövő község településrendezési eszközei módosításának elfogadása
3.) A Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása
4.) 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:
45/2022.(IV.11.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.) Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 2021.évi munkájáról
2.) Lövő község településrendezési eszközei módosításának elfogadása
3.) A Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása
4.) 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 Lövői Gergely hitelesítse.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Lövői
Gergelyt választja meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
46/2022.(IV.11.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv
hitelesítőnek Lövői Gergelyt választja meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

1.) Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 2021.évi munkájáról
Lágler Júlia szóbeli kiegészítése: a tavalyi évben már teljes létszámmal 6 fővel
végeztünk a munkánkat. Jelenleg az intézményvezető helyettesünk Orbánné Hajas Hajnalka
táppénzen van, várhatóan 2022.júniusában fog megszületni a gyermeke. 2021.szeptembertől
Lövőn Babosné Zsirai Edit látja el a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait.
Az előző évben nem vette igénybe senki Lövőn a házi segítségnyújtást.
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Babosné Zsirai Edit szóbeli kiegészítése: a tavalyi évben Lövőn a szolgáltatásban megjelentek
száma: 13 fő volt, ebből 6 kiskorú volt,a többi felnőtt. Egy családnál volt probléma ahol
hatósági intézkedésre is szükség volt, jelenleg már csak nyomkövetés van. Több kisgyermeknél
biztosítottunk pszichológiai segítségnyújtást. A felmerült problémák nagyobb része egyszeri
volt.A tavalyi évben a pandémia miatt kevesebb családlátogatásunk volt, de a családokkal a
kapcsolatot fenntartottuk a veszélyhelyzetben alkalmazott szabályokat betartva.
Résztvettünk a szabadidős tevékenységekben, tábort szervezetünk, adományt közvetítettünk.

(írásos előterjesztés csatolva )
Hozzászólás:
Hollósi Gábor: a Lidl élelmiszer-kereskedelmi vállalat felajánlotta, hogy a rövidesen lejáró
élelmiszereket ingyenesen átadja, a lövői Vöröskereszt Alapszervezetnek, akik ezeket a
rászoruló családoknak kioszthatják. Ezügyben a vöröskereszttel már egyeztettek ?
Lágler Júlia reagál a felvetett kérdésre: a helyi vöröskereszt titkára már megkeresett az
ügyben, mi az adományok kiosztásában partnerek vagyunk, szívesen segítünk. Egy kérésünk
volt, hogy ne csak Lövőn, hanem a társulás 23 tag önkormányzataihoz is juttassunk el
adományokat. Ez ügyben még nincs megállapodás a két szervezet között.
Hollósi Gábor: javaslom a jövő héten közösen próbáljuk ezt megoldani, és egyeztessünk az
ügyben.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat, Lövő intézmény 2021.évi szakmai beszámolóját az előterjesztésben foglalt
tartalommal elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
47/2022.(IV.11.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő intézmény 2021.évi szakmai beszámolóját az
előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

5

2.) Lövő község településrendezési eszközei módosításának elfogadása
Hollósi Gábor: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal Állami Főépítész Iroda 2022.április 5-én Lövő Község Önkormányzata
településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában megküldte a záró szakmai véleményét,
melyben a képviselő-testület elé terjesztése ellen kifogást nem emeltek.
Lukácsné: ismerteti a helyi építési szabályzat módosításáról szóló rendelet-tervezetet.
Ismerteti az előzetes hatásvizsgálatot, és az indokolást a szabályozás várható
következményeiről.
( Előzetes hatásvizsgálati lap és indokolás csatolva )
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet –tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és
egyhangulag megalkotta a 3/2022.(IV.19.) önkormányzati rendeletét a helyi építési
szabályzatról szóló 11/2005.(VIII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról.
( rendelet csatolva )
3.) A Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása
Hollósi Gábor: A Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft. a „Turizmus-és gazdaságfejlesztési modellprogramok támogatása az Alpokalja-Fertő táj térségben” című ,
VP6-19.2.1.-5-4.3-21 kódszámú helyi felhívásra pályázatot kíván benyújtani az Alpokalja
Kistérség Társulás tagönkormányzataival együttműködve. A pályázat keretében egy tároló
helyiség kiépítésére, sátor, színpad, vagy hangosító berendezés beszerzésére, vagy turisztikai
kiadványok megjelentetésére lesz lehetőség.
A pályázat benyújtása előtt a Kft. Alapító Okiratát módosítani szükséges.
Hozzászólás:
Lukácsné: az alapító okirat módosítására a tevékenységi kör változása – a közhasznú
tevékenységi kiegészítése területi, térségi turisztikai koordinációs, fejlesztési tevékenységgel,
továbbá a vállalkozási tevékenység kiegészítése a 7721 - Szabadidős, sporteszköz
kölcsönzése tevékenységi körrel - miatt kerül sor.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi.
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szolgáltató és Kulturális Központ
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítását az 1.számú
mellékletben foglalt tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésével, és az Alapító
Okirat aláírására.
Határidő: 2022.április 15.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
48/2022.(IV.11.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szolgáltató
és Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának
módosítását az 1.számú mellékletben foglalt tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésével, és az Alapító Okirat
aláírására.
Határidő: 2022.április 15.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

4.)Egyéb feladatok
Hollósi Gábor: tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy az előző ülésen a képviselő-testület
döntött arról,hogy TOP Plusz pályázat keretében a Széchenyi utca felújítására pályázatot
nyújt be.A Szécheni utca (606/1 hrsz.) a GYSEV Zrt.tulajdonában van,de tulajdonossal
Megállapodást kötöttünk az út karbantartására,és felújítására. A pályázat előkészítésekor
kiderült,csak önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra lehet benyújtani a pályázatot.
Helyette másik útszakaszra a Horváth Ferenc utcára kívánjuk benyújtani a pályázatunkat.
Ezen szakaszra a terveket már elkészítettük. Javaslom a TOP Plusz pályázat keretében
30 000 000 Ft összegben nyújtsuk be a támogatási igényünket. Egyidejűleg javaslom
az e tárgyban korábban meghozott 36/2022.(III.09.) számú határozat visszavonását.
A Horváth Ferenc utca útburkolatának elkészítésére, és a csapadékvíz elvezető rendszerének
kiépítésére közbeszerzési eljárását kell majd lefolytatni, mivel a kivitelezési költségek nettó
50 M Ft-ot meghaladják. A közbeszerzési szakértő felkérése folyamatban van.

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a TOP Plusz 1.2.3-21
kódszámú kiírásra, Belterületi utak fejlesztése elnevezésű pályázati felhívásra támogatási
igényt nyújt be 30 000.000 Ft összegben, a 9461 Lövő, Horváth Ferenc utca (hrsz.: 1249/24)
korszerűsítésére.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával.
A képviselő-testület a 36/2022.(III.09.) számú határozatát visszavonja.
Határidő: 2022. április 14.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
49/2022.(IV.11.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy határoz, hogy a TOP Plusz 1.2.3-21 kódszámú kiírásra, Belterületi utak fejlesztése
elnevezésű pályázati felhívásra támogatási igényt nyújt be 30 000.000 Ft összegben, a 9461
Lövő, Horváth Ferenc utca (hrsz.: 1249/24) korszerűsítésére.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával.
A képviselő-testület a 36/2022.(III.09.) számú határozatát visszavonja.
Határidő: 2022. április 14.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukácsné: az előző évben Major Tibor Lövő ,Kossuth Lajos utca 16.számú ingatlanán
elhelyezett lomhulladék elszállítására végrehajtást rendeltem el. Nevezett személy a
kötelezettségének a megállapított határidőig- 2021.december 15-ig -nem tett eleget.
Több vállalkozót is megkerestük a hulladék elszállítására, de ez ideig egyetlen árajánlat
sem érkezett meg hozzánk a megkeresett szervektől. A szomszédok ismételten megkereséssel
fordultak Hivatalunkhoz a lomhulladék miatt. Álláspontom szerint az önkormányzatnak kell
megoldani valamilyen módon a hulladék elszállíttatását. Az ügyben már Józsa Szabolcs
Végrehajtói Irodájával Együttműködési Megállapodást megkötöttünk, akik a költségek
behajtását vállalják.
Hozzászólások:
Lövői Gergely: javaslom vegyék fel a kapcsolatot Bausz Gábor lövői vállalkozóval, és
kérjük árajánlatot a hulladék gépi kiszedésére. Amennyiben ez lehetséges lenne,a STKH-tól
lehetne konténert rendelni a hulladék elszállítására.
Balics Kamill: javaslom a nagy konténerre kérjünk ajánlatot.
Hollósi Gábor: mindkét vállalkozást megkeresem, és kérek árajánlatot. Önkormányzatunk csak
abban az esetben vállalja a költségek megelőlegezését, ha utólag Major Tibor házára ezt
rá tudjuk terheli a végrehajtó útján.

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Hollósi Gábor
polgármestert, hogy Major Tibor Lövő, Kossuth Lajos utca 16.szám alatti ingatlanán lévő
lomhulladék kiszedésére és elszállítására kérjen ajánlatot vállalkozóktól.
Határidő: 2022.június 30.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antal Györgyné jegyző
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