Lövő Község Önkormányzata
9-1/2022.

JEGYZŐKÖNYV

HATÁROZAT

NAPIREND

77/2022.(IX.19.)

Az ülés napirendi pontjainak elfogadása

78/2022.(IX.19.)

Menyhárt Beáta megválasztása
jegyzőkönyv hitelesítőnek

79/2022.(IX.19.)

A Lövői Sportegyesület 2021.évi munkájáról
szóló beszámoló elfogadása

80/2022.(IX.19.)

A 2021.évi adóigazgatási tevékenységről
szóló tájékoztató elfogadása

81/2022.(IX.19.)

A Lövői KÖH 2022.évi költségvetése I. félévi
teljesítésének jóváhagyása

82/2022.(IX.19.)

Az önkormányzat 2022. évi költségvetés
I. félévi teljesítésének elfogadása

83/2022.(IX.19.)

Lövő község településrendezési eszközeinek
módosítása, véleményezési eljárás lezárása

84/2022.(IX.19.)

Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi
fordulójához csatlakozás

85/2022.(IX.19.)

Törvényességi felhívás elfogadása

86/2022.(IX.19.)

Siska-Kégler Brigitta lakásbérleti
szerződésének meghosszabbítása

87/2022.(IX.19.

Papp Tibor képviselő kizárásáról
döntés

88/2022.(IX.19.)

Papp Tibor lakásbérleti
szerződésének meghosszabbítása

2

89/2022.(IX.19.)

Viziközmű vagyon ingyenes állami
gondoskodásba adásáról szándéknyilatkozat

90/2022.(IX.19.)

Lövő, Kossuth Lajos utca 16.számú ingatlanon
lévő hulladék elszállításához fedezet biztosítása

91/2022.(IX.19.)

Szabóné Megyeri Enikő és férje ingyenes
felajánlásának elfogadása

92/2022.(IX.19.)

„ GYŐR-MOSON-SOPRON SZÍNE
JAVA” című kiadvány elkészültének támogatása

93/2022.(IX.19.)

Hollósi Gábor polgármester kizárásáról
döntés

94/2022.(IX.19.)

Határozati javaslat elutasítása, főállású
polgármesteri tisztségre történő változtatásról

RENDELET

11/2022.(IX.29.)

NAPIREND

Az önkormányzat 2022.évi költségvetéséről
szóló 2/2022.(III.10.) önkormányzati
rendelet módosításáról

3

Lövő Község Önkormányzata
Lövő
9-1/2022.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2022.szeptember 19-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
Meghívottak: Horváth Martin Lövői Sportegyesület alelnöke
Vissi Enikő adóügyi előadó
Dr. Székely Éva Mária Lövő Község Baráti Társasága elnöke
Hollósi Gábor a napirendekre az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat fogadja el a
mai ülésén:
1.) Beszámoló a Lövői Sportegyesület 2021.évi munkájáról
2.) Tájékoztató a 2021.évi adóigazgatási tevékenységről
3.) Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2022.I. félévi tájékoztatója
4.) Az önkormányzat 2022. I. félévi tájékoztatója
5.) Lövő község helyi építési szabályzatának módosítása, véleményezési eljárás lezárása
6.) Tájékoztató a Bursa Hungaria Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023.évi
fordulójáról
7.) Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor alpolgármester
A jelenlévők a javasolt napirendi pontokkal egyetértettek.
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A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
77/2022.(IX.19.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.) Beszámoló a Lövői Sportegyesület 2021.évi munkájáról
2.) Tájékoztató a 2021.évi adóigazgatási tevékenységről
3.) Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2022.I. félévi tájékoztatója
4.) Az önkormányzat 2022. I. félévi tájékoztatója
5.) Lövő község helyi építési szabályzatának módosítása, véleményezési eljárás lezárása
6.) Tájékoztató a Bursa Hungaria Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023.évi
fordulójáról
7.) 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, javaslom, hogy a mai ülés
jegyzőkönyvét Menyhárt Beáta hitelesítse.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Menyhárt
Beátát választja meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
78/2022.(IX.19.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv
hitelesítőnek Menyhárt Beátát választja meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

5

Hollósi Gábor: beszámol az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről: 2022.év első félévében
10 gyermek után újszülöttek családjának támogatását, 4 fő részére eseti gyógyszertámogatást,
2 fő részére rendszeres gyógyszertámogatást,15 fő részére rendkívüli települési támogatást,
2 fő részére lakáscélú támogatást,7 hozzátartozónak temetési támogatást állapítottam meg.
Beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
(írásos előterjesztés csatolva )
A képviselő-testület mindkét beszámolót elfogadta.

1.) Beszámoló a Lövői Sportegyesület 2021.évi munkájáról
( írásos előterjesztés csatolva )

Horváth Martin szóbeli kiegészítése: a tavalyi évben a megszokott csapatokkal tudtunk indulni
bajnokságokon, de jelenleg csak 6 korosztály focizik, mert nincs felnőtt csapatunk. Az ifjúsági
csapatunk jó helyen áll a bajnokságban, jövőre ebből a korosztályból kiöregednek, így lehet
őket majd a felnőttek között indítani. Egyébként az alacsonyobb korosztályoknál is
megfigyelhető, hogy egyre kevesebben sportolnak.
Kérdések:
Menyhárt Beáta: véleménye szerint mi az annak, hogy a gyermekek már nem szeretnek
sportolni ?
Dr.Székely Éva Mária megkérdezi: működik-e a tenisz szakosztály ?
Horváth Martin reagál a felvetésekre: Nagyon sok a túlsúlyos gyermek, elkényelmesednek, és
az internet világa is vonzóbb mint a mozgási lehetőségek.

Hollósi Gábor reagál az egyik felvetésre: A tenisz klub külön egyesületként működik.
Megköszöni az alelnöknek a beszámolót, és az egész évi munkájukat.

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Lövői Sportegyesület 2021.évi
munkájáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor alpolgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
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A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
79/2022.(IX.19.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Lövői
Sportegyesület 2021.évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglalt tartalommal
elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

2.) Tájékoztató a 2021.évi adóigazgatási tevékenységről
( írásos előterjesztés csatolva )
Vissi Enikő:a 2022.évre vonatkozóan lenne szóbeli kiegészítésem, ebben az évben nagyobb
hangsúlyt fektetünk a végrehajtásra, erre vonatkozóan egy képzést is elvégeztem. A hátralékok
behajtására lekérdezzük a bankszámlát, inkasszót alkalmazunk, bírósági végrehajtást
kezdeményezünk.
Kérdés, hozzászólás:
Menyhárt Beáta: általában milyen tartozások vannak ?
Vissi Enikő reagál a felvetésre: a tartozások egy részét a gépjárműadó adja, melyek még
2021.év előttiek. A gépjárműadó átkerült a NAV-hoz 2021. évben, de a korábbi tartozások
behajtása az önkormányzati adóhatóság feladata.
Hollósi Gábor: Enikő jól kezeli a helyzeteket, meg van már ezekhez a kellő tapasztalata
is. Megköszöni a köztisztviselőnek az elkészített beszámolót.

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021.évi adóigazgatási
tevékenységről szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antal Györgyné jegyző

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
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A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
80/2022.(IX.19.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021.évi
adóigazgatási tevékenységről szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antal Györgyné jegyző
3.) Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2021.I. félévi tájékoztatója
( írásos előterjesztés csatolva )
Lukácsné: Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Hivatal költségvetési bevételi és kiadási
főösszege az országgyűlési választásokra, és a népszámlálás finanszírozására kapott összegek
miatt 58 156 745 Ft-ra módosult. Ismerteti a Hivatal 2022. I. félévi bevételeit, kiadásait a
jelenlévőknek.
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal
2022. I. félévi költségvetésének teljesítését
29 569 459 Ft bevétellel
24 968 211 Ft kiadással az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Lukács Antal Györgyné jegyző
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
81/2022.(IX.19.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a a Lövői
Közös Önkormányzati Hivatal 2022. I. félévi költségvetésének teljesítését
29 569 459 Ft bevétellel
24 968 211 Ft kiadással az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Lukács Antal Györgyné jegyző
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4.) Az önkormányzat 2021. I. félévi tájékoztatója
( írásos előterjesztés csatolva )
Hollósi Gábor: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Lövői Napocska Családi Bölcsödében
egyik dolgozó anyai örömök elé néz, helyére egy óvodai dolgozó került áthelyezésre.
A pályázatokkal kapcsolatosan elmondja, ezek nagy része csúszik, szeptember végére ígérték
az elbírálásukat.
Kérdés:
Menyhárt Beáta: a dologi és beruházási kiadások közé mi tartozik?
Hollósi Gábor reagál a felvetésre: a dologi kiadások közé minden beletartozik. A beszámoló
13-as számú mellékletében szerepelnek a 2022.évre tervezett beruházások.
Lukácsné: ismerteti az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetet. Ismerteti az előzetes hatásvizsgálatot és az indokolást szabályozás várható
következményeiről.
( Előzetes hatásvizsgálati lap és indokolás csatolva )

A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és
egyhangulag megalkotta a 11/2022.(IX.29.) rendeletét az önkormányzat 2022. évi
költségvetéséről szóló 2/2022.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról.
( rendelet csatolva )
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi összevont költségvetés
I. félévi teljesítését
921 835 119 Ft bevétellel
268 271 277 Ft kiadással az előterjesztésben foglaltak szerint e l f o g a d j a.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor alpolgármester

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
82/2022.(IX.19.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi
összevont költségvetés I. félévi teljesítését
921 835 119 Ft bevétellel
268 271 277 Ft kiadással az előterjesztésben foglaltak szerint e l f o g a d j a.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

5.) Lövő község helyi építési szabályzatának módosítása, véleményezési eljárás lezárása
(írásos előterjesztés csatolva )

Lukácsné: ismerteti a 2022.augusztus 23-án a partnerségi egyeztetés során a lakossági
fórumról készült jegyzőkönyvet mely alábbiakat tartalmazza:
Hollósi Gábor polgármester ismertette a helyi építési szabályzat módosítását.
A lakosság részéről Menyhárt Adrienn felveti, hogy az oldalkert mérete a jelenleg előírt 6 méter
helyett 4,5 méterre csökkenjen a Horváth Ferenc utca oldalhatáros beépítésénél.
Gergye Péter településtervező ismertette az oldalhatáros beépítési mód feltételeit kiemelve az
építési helyen belül a tűztávolságok megtartása esetén milyen és mekkora nyílások alakíthatóak
ki. Az építési helyek Horváth Ferenc utca nyugati oldalán fekvő telkek esetében 5 méter
előkertet kell hagyni a Horváth Ferenc utca és az 1249/1 hrsz utca felől, a javaslat szerint 4,5
méter oldalkert, ezeknél a telkeknél hátsó kert nincs. A Horváth Ferenc utca keleti oldalán 5 m
előkert, a javaslat szerint 4,5 méter oldalkert, és 6 méter hátsó kert tartandó a Mohl Adolf utcai
telkek irányába.
Lövő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 10/2017. (VII.28.) önkormányzati
rendelete alapján meghirdetett lakossági fórumon 7 fő a lakosság részéről jelent meg.
A lakossági fórum időpontjáig írásos észrevétel nem érkezett.
A lakossági fórumot követő 8 napon egy észrevétel érkezett.
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövő község helyi építési
szabályzatának 12. számú módosításához érkezett véleményeket és partnerségi egyeztetés
jegyzőkönyvét és feljegyzését megismerte. A képviselő-testület az előterjesztést tudomásul
vette.
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Határozati javaslat folytatása:
A képviselő-testület tudomásul veszi a beérkezett észrevételeket az előterjesztés szerint.
Különösen figyelembe vette a partnerek által megfogalmazott véleményt, és mivel a területet
az önkormányzat értékesíti, még be nem épített, illetve a javaslatban szereplő oldalkert méret
6 m-ről 4,5 m-re való csökkentése az OTÉK, az építési övezet 4,5 m-ben meghatározott
építménymagasságával nem ellentétes, javasolja a HÉSZ módosításában a tervezési
területként rögzített Horváth Ferenc utcai építési övezetek esetében a 4,5 m-es oldalkert
szabályozás alkalmazását.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a záró szakmai véleményezési eljárás lefolytatására.
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:
83/2022.(IX.19.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövő
község helyi építési szabályzatának 12. számú módosításához érkezett véleményeket és
partnerségi egyeztetés jegyzőkönyvét és feljegyzését megismerte. A képviselő-testület az
előterjesztést tudomásul vette.
A képviselő-testület tudomásul veszi a beérkezett észrevételeket az előterjesztés szerint.
Különösen figyelembe vette a partnerek által megfogalmazott véleményt, és mivel a területet
az önkormányzat értékesíti, még be nem épített, illetve a javaslatban szereplő oldalkert méret
6 m-ről 4,5 m-re való csökkentése az OTÉK, az építési övezet 4,5 m-ben meghatározott
építménymagasságával nem ellentétes, javasolja a HÉSZ módosításában a tervezési
területként rögzített Horváth Ferenc utcai építési övezetek esetében a 4,5 m-es oldalkert
szabályozás alkalmazását.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a záró szakmai véleményezési eljárás lefolytatására.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
6.) Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2023. évi fordulójáról
Lukácsné:a felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban
való részvételt. E cél elérésének érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind pedig
önkormányzati forrásokat mobilizálni kíván.
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A „Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer ” többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi
fedezeteként három forrás szolgál:
1.)A települési önkormányzat által nyújtott támogatás:
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a
szinten történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot
elbírálni. Ennek megfelelően az önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat helyben kerül elbírálásra.
A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat.
2.) Megyei önkormányzat által nyújtott támogatás:
A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti az önkormányzat által támogatott
pályázó, vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő
ösztöndíj összegét.
3.) Intézményi támogatás:
A Kulturális és Innovációs Minisztérium a felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban
tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly módon kíván
hozzájárulni, hogy települési (és megyei) önkormányzat által megállapított támogatási összeget
a támogatással megegyező mértékben – a Minisztérium hivatalos honlapján évenként közzétett
értékhatárig – kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2022. évi
fordulóban 5.000 Ft/fő/hó volt. Az ösztöndíjat az a felsőoktatási intézmény folyósítja a
hallgatónak, amelytől a hallgató -az állami költségvetés terhére –támogatást kap.
Az önkormányzatok számára a pályázati rendszerben való részvétel önkéntes. A pályázat
kiírásának feltétele, hogy a települési önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához, mely egyúttal a Bursa Hungaria Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerhez ( a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer)
történő csatlakozást is magában foglalja, és nyilatkozzon az Általános Szerződési Feltételek (a
továbbiakban: ÁSZF) elfogadásáról, s a későbbiekben is az ebben foglaltak szerint kell eljárnia.
A csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje 2022.szeptember 30.
Az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott pályázatokat ( „A” és „B” típusú )
2022. október 3-ig kell kiírni. A pályázatok beadási határideje: 2022. november 3.
Az EPER-Bursa rendszerben a pályázók a regisztrációt követően maguk rögzítik adataikat.
Az önkormányzatoknak a pályázók által elektronikusan kitöltött és a rendszerből kinyomtatott
pályázati űrlapon az önkormányzathoz benyújtott pályázatok befogadását, formai ellenőrzését
és elbírálását kell elvégezniük az EPER-Bursa rendszerben.

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2023. évi fordulójához.
Az önkormányzat az ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójának általános szerződési feltételeit
elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása
során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
Megbízza a polgármestert, hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére a
csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról a nyilatkozatot az
önkormányzat nevében megtegye.
Határidő: 2022. 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:
84/2022.( IX.19.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni
kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához.
Az önkormányzat az ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójának általános szerződési feltételeit
elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása
során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
Megbízza a polgármestert, hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére a
csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról a nyilatkozatot az
önkormányzat nevében megtegye.
Határidő: 2022. szeptember 30.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
7.Egyéb feladatok
Lukácsné: ismerteti a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gy/04/978-1/2022.számú
törvényességi felhívását. Ennek lényege a Kormányhivatal megállapította, hogy a jegyző
nem tett maradéktalanul eleget Lövő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a
helyi építési szabályzatról szóló 11/2005.(VIII.1.) önkormányzati rendelete esetében a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalás és valamennyi időállapot közzétételére
vonatkozó jogszabályi kötelezettségének. A törvényességi felhívásban foglaltak kijavítására
a kézbesítést követő 90 nap áll rendelkezésre.
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A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal GY/04/978-1/2022.számú törvényességi felhívását megismerte, azt elfogadja.
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt a kifogásolt rendelet felülvizsgálatára az előírt
határidőben a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2022.október 3.
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
85/2022.(IX.19.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a GyőrMoson-Sopron Megyei Kormányhivatal GY/04/978-1/2022.számú törvényességi felhívását
megismerte, azt elfogadja.
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt a kifogásolt rendelet felülvizsgálatára az előírt
határidőben a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2022.október 3.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukácsné: tájékoztatom képviselő-testületet a hivatkozott rendeletnél jelzett hibákat
kijavítottuk, valamennyi időállapotot és mellékletet feltöltöttük, így a felhívásnak eleget
tettünk.
Lukácsné: az önkormányzat tulajdonában lévő Hunyadi utcai lakásban lakó bérlők- SiskaKégler Brigitta, Papp Tibor -kérték a következő évre is a lakásbérleti szerződésük a
meghosszabbítását.
Hozzászólások:
Hollósi Gábor: javaslom mindkét bérlőnek a szerződése kerüljön továbbra is egy évre
meghosszabbításra változatlan bérleti díj mellett. Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy
az üresen álló lakásra is már érdeklődtek a Soproni Rendőrkapitányságról, és egy helybeli
lakos is. Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a soproni rendőrkapitánnyal a lövői
rendőrségi épület átvétele ügyében egyeztetést kezdeményezett.
Tischlerné Németh Noémi: javaslom magasabb összegű 60 000 Ft bérleti díj kerüljön
megállapításra.
Hollósi Gábor: javaslom mindkét bérlő esetében havi 50 000 Ft bérleti díj megállapítását.
A javaslatot a jelenlévők támogatták.
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező Hunyadi u.1.b. szám
alatti önkormányzati lakást 2023.január 1-től - 2023. december 31-ig Siska-Kégler Brigitta
9461 Lövő, Hunyadi utca 1.b. szám alatti lakosnak bérbe adja.
A képviselő-testület a bérleti díjat 2023.január 01-től havi 50 000 Ft-ban állapítja meg, és
megbízza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésével.
Határidő: 2022.október 1.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
86/2022.(IX.19.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát
képező Hunyadi u.1. b. szám alatti önkormányzati lakást 2023.január 1-től - 2023. december
31-ig Siska-Kégler Brigitta 9461 Lövő, Hunyadi utca 1.b. szám alatti lakosnak bérbe adja.
A képviselő-testület a bérleti díjat 2023.január 01-től havi 50 000 Ft-ban állapítja meg,és
megbízza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésével.
Határidő: 2022.október 1.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

Papp Tibor képviselő bejelenti személyes érintettségét, és jelzi nem kíván a szavazásban
részt venni.
Lukácsné: A képviselő-testületnek kell dönteni arról, hogy kizárja illetve nem zárja ki a Papp
Tibort a döntéshozatalból.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Papp Tibor képviselőt a döntéshozatalból
kizárja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal,1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
87/2022.(IX.19.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Papp Tibor
képviselőt a döntéshozatalból kizárja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező Hunyadi u.1.szám
alatti önkormányzati lakást 2023.január 1-től - 2023.december 31-ig Papp Tibor 9461 Lövő,
Hunyadi utca 1. szám alatti lakosnak bérbe adja.
A képviselő-testület a bérleti díjat 2023.január 1-től havi 50 000 Ft-ban állapítja meg,és
megbízza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésével.
Határidő: 2022.október 1.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 1 fő a szavazásban nem vett
részt, az alábbi határozatot hozta:
88/2022.(IX.19.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát
képező Hunyadi u.1.szám alatti önkormányzati lakást 2023.január 1-től - 2023.december 31ig Papp Tibor 9461 Lövő, Hunyadi utca 1. szám alatti lakosnak bérbe adja.
A képviselő-testület a bérleti díjat 2023.január 1-től havi 50 000 Ft-ban állapítja meg, és
megbízza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésével.
Határidő: 2022.október 1.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

Lukácsné: ismerteti a Soproni Vízmű Zrt.-től érkezett megkeresést az alábbiak szerint:2021.
évben két – többségében önkormányzati tulajdonú – víziközmű-szolgáltató került abba a
helyzetbe, hogy működőképességét csak olyan módon tudta biztosítani, hogy az ellátásért
felelős önkormányzatok térítésmentesen felajánlották víziközmű rendszereik tulajdonjogát a
Magyar Államnak és az állam ennek fejében az önkormányzatoktól átvette az ellátásért
felelősséget. Az állam tulajdonrészt szerzett a szolgáltatást végző társaságokban is.
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2022-ben a szolgáltatás külső peremfeltételeinek kedvezőtlen alakulása – a változatlan
víziközmű-szolgáltatási díjak, a megnövekedő adók és járulékok, az energiahordozók árának
emelkedése és a nyers- és alapanyagárak növekedése – több szolgáltatónál okozott működési
zavarokat, mely azt eredményezte, hogy a társaságok – ahogy a Soproni Vízmű Zrt. is –
kénytelenek voltak veszteséggel tervezni az idei üzleti évet. Jelentős számban voltak olyan
szolgáltatók, akiknél már a működést lehetetlenné tevő likviditási problémák is felléptek.
A Technológiai és Ipari Minisztérium 2022.augusztus 4-én tájékoztatást adott a víziközmű
szolgáltatók vezetőinek, melyen a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. számú
törvény (Vksztv) 5/H.§.-a szerinti integrációs lehetőséget ajánlotta fel a 2022.évben jelentős
működési zavarokkal küzdő vízi és az ez évben működési gondokkal nem számító víziközmű
szolgáltatóknak is.
A javaslat lényege az alábbiakban foglalható össze:
-

-

-

-

az ellátásért felelős önkormányzatok kifejezhetik szándéknyilatkozatukat arról, hogy a
tulajdonukban lévő víziközmű vagyont térítésmentesen átadják a magyar államnak, aki
annak átvétele után ellátásért felelősként az önkormányzatok helyébe lép
a szándéknyilatkozat megadása a tényleges vagyonátadáshoz kötelezettséget nem jelent,
hiszen ahhoz az önkormányzatoknak tényleges döntést kell majd hoznia, melynek jogi
részletei jelenleg nem ismertek
a tényleges vagyonátadásra vonatkozó önkormányzati döntéseknek egy víziközmű
rendszerre vonatkozóan egységesnek kell lenniük. Amennyiben a víziközmű
rendszerhez tartozó települések közül akár egy is úgy dönt, hogy nem szeretné
víziközmű tulajdonát az államnak átadni, úgy azon víziközmű rendszer tekintetében az
integráció meghiúsul.
a Vksztv. lehetőséget ad a - jelenleg az Soproni Vízmű Zrt-ben lévő – működtető vagyon
térítésmentes átadására is, amennyiben a Zrt-ben tulajdonos önkormányzatok így
döntenek.

Ugyan Társaságunkat a 2022. évben a működésképtelenség még nem fenyegeti, de tekintettel
a 2023. évi működtetés már ismert – alábbiakban részletezett – tényezőire, szükségesnek tartom
a korrekt tájékoztatásuk érdekében felhívni arra, hogy - amennyiben a víziközmű szolgáltatást
a jelenlegi feltételek mellett kell ellátni - a Vksztv. adta lehetőségek megvizsgálása és az abban
foglalt döntések meghozatala elengedhetetlen lesz.
Társaságunk egyszer már sikertelen közbeszerzési eljárást folytatott le a 2022. október 1-től
szükséges földgáz és a 2023. január 1-től vételezendő villamos energia beszerzésére, mert a
pályázók nem adtak érvényes ajánlatot (földgázra 1005 Ft/m3, míg a villamos energiára 253,10
Ft/kWh nagyságú ajánlatot kaptunk, mely sokszorosa az idén érvényes áraknak). Az így
keletkező többletköltségeket már lehetetlen kigazdálkodni. Valamilyen megoldást kell találniuk
önkormányzati tulajdonosainknak ezen többletköltségek fedezetének biztosítására.
Társaságunk többségi tulajdonosa – Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata –
2022.szeptember 1-én az alábbi határozatot hozta:
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„Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Soproni Vízmű Zrt. többségi tulajdonosa
megköszöni a felajánlott lehetőséget, és az ellátás biztonságát szem előtt tartva kifejezi azt a
szándékát, hogy megfelelő jogi keretek között, ingyenesen állami gondoskodásba szeretné adni
a víziközmű-szolgáltatási rendszerét és az ellátásban résztvevő további 49 önkormányzatot is
erre kéri.”
Határozati javaslatuk: .........................Önkormányzata kifejezi azt a szándékát, hogy megfelelő
jogi keretek között a tulajdonában lévő víziközmű vagyonát térítésmentesen átadja a Magyar
Államnak.
Hozzászólások:
Hollósi Gábor: javaslom a soproni határozati mintát vegyük át.
Spóner Tiborné: az ügyben kevés információval rendelkezünk mi is, nem látjuk át mi várható,
milyen helyzet alakul ki a vízszolgáltatásnál.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azt a szándékát, hogy megfelelő
jogi keretek között a tulajdonában lévő víziközmű vagyonát ingyenesen állami gondoskodásba
adja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével.
Határidő: 2022.október 15.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
89/2022.(IX.19.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azt a
szándékát, hogy megfelelő jogi keretek között a tulajdonában lévő víziközmű vagyonát
ingyenesen állami gondoskodásba adja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével.
Határidő: 2022.október 15.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukácsné: önkormányzatunk Lövő, Kossuth Lajos utca 16.szám alatti ingatlanról elszállíttatta
a lomhulladékot, ennek költsége 2 374 822 Ft lett. Ennek behajtására végrehajtási eljárást
kezdeményeztünk Józsa Szabolcs végrehajtói irodánál. Javaslom az önkormányzat 2022.évi
költségvetésében átcsoportosítással biztosítsák ennek fedezetét.
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9461 Lövő, Kossuth Lajos 16.számú
ingatlanon lévő lomhulladék kiszedésére, elszállítására és kezelésére 2 374 822 Ft-ot biztosít.
A képviselő-testület a 2022.évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást
rendeli el:
ZÁROLÁS: A K513 Tartalék kiadási előirányzaton 2 374 822 Ft.
KIADÁSI PÓTELŐIRÁNYZAT: a képviselő-testület a K337 Egyéb szolgáltatások rovaton
1 869 939 Ft-ot,a K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovaton
504 883 Ft-ot biztosít.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével, és a megállapított
összeg átutalásával.
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
90/2022.(IX.19.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9461 Lövő,
Kossuth Lajos 16.számú ingatlanon lévő lomhulladék kiszedésére, elszállítására és kezelésére
2 374 822 Ft-ot biztosít.
A képviselő-testület a 2022.évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást
rendeli el:
ZÁROLÁS: A K513 Tartalék kiadási előirányzaton 2 374 822 Ft.
KIADÁSI PÓTELŐIRÁNYZAT: a képviselő-testület a K337 Egyéb szolgáltatások rovaton
1 869 939 Ft-ot,a K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovaton
504 883 Ft-ot biztosít.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével, és a megállapított
összeg átutalásával.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukácsné: Szabóné Megyei Enikő és Szabó László 9461 Lövő, Fő utca 63.szám alatti lakosok
a tulajdonunkban lévő lövői 530 helyrajzi számú ingatlant megosztatták. A telekalakítási
engedély és a megosztási vázrajz alapján két önálló helyrajzi számú ingatlan jött létre.
Az 530/1 helyrajzi szám kivett beépítetlen terület 1263 m2, az 530/2 helyrajzi számú terület
művelési ága kivett, helyi önkormányzati közút, területe 99 m2 lett. Nevezett személyek ezt
a területet térítésmentesen az önkormányzatnak felajánlják.
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Hozzászólások:
Hollósi Gábor: javaslom az ingyenes felajánlást a képviselő-testület fogadja el.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabóné Megyeri Enikő és Szabó László
9461 Lövő, Fő utca 63.szám alatti lakosok ½ arányban tulajdonukban lévő a TE-73/2022.számú
változási vázrajz alapján létrejött lövői 530/2 helyrajzi számú alatt felvett 99 m2 alapterületű,
kivett,helyi önkormányzati közút megnevezésű ingatlanját az önkormányzat részére
ajándékként történő ingyenes felajánlását elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges okiratok (szerződés)
megkötésével.
Határidő: 2022.október 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
91/2022.(IX.19.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabóné
Megyeri Enikő és Szabó László 9461 Lövő, Fő utca 63.szám alatti lakosok ½ arányban
tulajdonukban lévő a TE-73/2022.számú változási vázrajz alapján létrejött lövői 530/2 helyrajzi
számú alatt felvett 99 m2 alapterületű, kivett, helyi önkormányzati közút megnevezésű
ingatlanját az önkormányzat részére ajándékként történő ingyenes felajánlását elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges okiratok (szerződés )
megkötésével.
Határidő: 2022.október 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukácsné: ismerteti a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Elnökétől érkezett
megkeresést a jelenlévőknek az alábbiak szerint: A Győr-Moson-Megyei Önkormányzat
kezdeményezésére GYŐR-MOSON-SOPRON SZÍNE JAVA „című kiadványt szerkeszt a
Dono Te Libro Kiadó, mely egy kötetbe rendezve mutatná az egyes településen fellelhető
értékeket, amivel az adott város, község büszkélkedik. A kiadványban minden település 3
oldalom jelenik meg,1 oldalnyi magyar/angol szöveggel és 2 oldalra rendezve 12 db fotóval.
A 12 fotó és szöveg segítségével egy igényes megyei, helytörténi kiadványt szerkeszt a kiadó,
ami reprezentációs és turisztikai célokat is szolgál. A megjelenés egyszeri költsége a
kiadványban 155 ezer forint (+ 5 % ÁFA)
Hozzászólás:
Hollósi Gábor: javaslom támogassuk a kiadvány elkészültét.
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Győr-Moson-Sopron
Megyei Önkormányzat kezdeményezéséhez, és támogatja a „GYŐR-MOSON-SOPRON
SZÍNE JAVA „című kiadvány elkészültét.
A megjelenés költségét az önkormányzat 2023.évi költségvetésében biztosítja.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat közlésével.
Határidő: 2022.október 15.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal,1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
92/2022.(IX.19.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat kezdeményezéséhez, és támogatja a „GYŐRMOSON-SOPRON SZÍNE JAVA „című kiadvány elkészültét.
A megjelenés költségét az önkormányzat 2023.évi költségvetésében biztosítja.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat közlésével.
Határidő: 2022.október 15.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Hollósi Gábor: tájékoztatom a jelenlévőket arról, hogy 2022.szeptember 30-cal
munkaviszonyom várhatóan megszűnik, mellette eddig a társadalmi megbízatású
polgármesteri tisztségemet zökkenőmentesen el tudtam látni. Egy új munkahelyen közel sem
biztos a mostani körülmények között el tudom látni, ezért kérném döntsenek arról,
támogatnák-e azt, hogy munkámat a főállású polgármesterként végezhessem. Bejelenti
személyes érintettségét, bejelenti nem kíván a szavazásban részt venni, és névszerinti
szavazást kér.
Lukácsné: a polgármester úr ezen szándékáról most értesültem. Az önkormányzat Szervezeti
és Működési Szabályzata értelmében a jegyző a név szerinti szavazásnál ABC sorrendben
felolvassa a képviselők névsorát, a képviselők „igennel” vagy „nemmel szavazhatnak, illetve
tartózkodhatnak. A név szerinti szavazáshoz igénybe vett, külön hitelesített névsort a
jegyzőkönyvhöz kell csatolni.
A képviselő-testületnek kell dönteni arról, hogy kizárja illetve nem zárja ki a polgármester
urat a döntéshozatalból.

21

Lukács Antal Györgyné az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hollósi Gábor polgármestert a
döntéshozatalból kizárja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Lukács Antal Györgyné jegyző
A képviselő-testület 6 igen szavazattal,1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
93/2022.(IX.19.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hollósi
Gábor polgármestert a döntéshozatalból kizárja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Lukács Antal Györgyné jegyző

Lukács Antal Györgyné az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja-e, hogy Hollósi Gábor
társadalmi megbízatású polgármesteri tisztségét főállásra kívánja változtatni ?
Határidő: Azonnal
Felelős: Lukács Antal Györgyné
A névszerinti szavazásról készült külön hitesített névsor a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Lukács Antal Györgyné megállapítja a szavazás eredményét:
Jelenlévő képviselők száma: 7 fő
A szavazásban részt vett:
6 fő
Igennel szavazott:
1 fő
Nemmel szavazott:
5 fő
A szavazásban nem vett részt:1 fő
94/2022.(IX.19.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozati
javaslatot elutasítja. Támogatja-e, hogy Hollósi Gábor társadalmi megbízatású polgármesteri
tisztségét főállásra kívánja változtatni ?
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő elutasítja azt, hogy Hollósi Gábor társadalmi
megbízatású polgármesteri tisztségét főállásra változtassa.
Határidő: Azonnal
Felelős: Lukács Antal Györgyné
Dr.Székely Éva Mária: megköszöni az önkormányzatnak, a szervezőknek, a fellépőknek a
2022.szeptember 17-én megtartott Hazahívó rendezvény színvonalas megrendezését.
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A készülő könyvvel kapcsolatosan elmondja, Társaságuk szerette volna ha erre a rendezvényre
elkészül, de sajnos ez nem sikerült, pedig még egy személy is bekapcsolódott a szerkesztési
munkákba.
Felveti a régi anyagok, értékek elhelyezése továbbra is problémát jelent, és szükségük lenne
egy helyiségre.
Elmondja, hogy saját költségén szeretne egy emlékkövet állítani, melyre a községet érintő
legfontosabb események kerülnének rá. Kéri a képviselőket gondolkodjanak arról, hogy
ennek helyét hol lehetne elképzelni, és mi kerüljön rá.
Hollósi Gábor: megköszöni az elnök asszonynak a községért végzett munkáját. Megköszöni
Tischlerné Németh Noémi alpolgármesternek a Hazahívó rendezvényen végzett színvonalas
munkáját. Úgy terveztük a könyv 2022-ben elkészül, de erre reális esélyt már nem nagyon látok.
A régi emlékek összegyűjtését továbbra is javaslom, és szeretnénk ha megvalósulna ehhez a
tervezett épület felújítása, melyre pályázatot nyújtottunk be.
Az emlékkövön már gondolkoztunk, de ilyen jellegű ügyben több településen gondok voltak,
ezért alapos átgondolást igényel az, milyen időszakot öleljen fel.

Hollósi Gábor: ismerteti a hivatal előtti csobogó felújítására beérkezett árajánlatokat. A
felújításra a legolcsóbb ajánlatot az Ördögbocskor Kft. adta 1 400 000 Ft +ÁFA összegben. A
második ajánlatot a GARDEN STÚDIÓ Kft. 1 580 000 Ft + ÁFA-ra, A harmadik ajánlat
AQVA-FILT Víz-és Uszodatechnikai Kft-től érkezett 1 800 00 Ft+ ÁFA-ra.
Hozzászólás:
Lövői Gergely: túl magasnak tartom az ajánlatot, javaslom az előző polgármestertől kérjük el a
csobogó műszaki dokumentációját, véleményem szerint olcsóbban is megjavítható lesz.
Hollósi Gábor: a csobogó felújításának ügyében a döntés elhalasztását javaslom.
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
Hollósi Gábor: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy az Állomás utca közvilágításának és az
ott lévő tujákkal kapcsolatosan egyeztetést kezdeményezett a GYSEV Zrt-vel.
Lukácsné: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Lövői KÖH-nél a Soproni levéltári
ellenőrzést tartott: Az ellenőrzési jegyzőkönyvben megállapításra került, indokolt az
iratanyagok selejtezésének elvégzése. Az utolsó selejtezést 2014-ben végeztettük el, egy külső
céggel.
A cég képviselőjétől Baracskai Andrástól aki már egyéni vállalkozóként végzi ezen
tevékenységét kértem az ajánlatot, a nagy iratmennyiség miatt bruttó 950 000 Ft-ra kaptunk
ajánlatot, ennek költségét a Lövői KÖH 2023.évi költségvetésében kell majd biztosítani.
A jegyző bejelentését a jelenlévők tudomásul vették.
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