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Tisztelt Elnök Asszony!

Módosító iavaslat

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése alapján „A települési önkormányzatok többcélú
kistérségi társulásáról" szóló 2004. évi CV11. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/2911 . szám)számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztek elő a törvényjavaslat Mellékletéhez .
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A Lövő - Iváni kistérség létrehozásának kezdeményezését nem csak a kistérség és a megye
fejlesztési tanácsa, hanem a regionális fejlesztési tanács is támogatta . A kistérség
kijelölésének kezdeményezése az MTA Regionális Kutatások Központja vizsgálatán alapult .



A kistérség létrehozása melletti érv továbbá, hogy a jelenlegi székhely, Sopron nagyon
messze van az önállósulni szándékozó 17 községtől . Elfogathatatlan a „kevés esély van",
illetve a ,,nem garantálható" kifejezésekkel indokolni a kezdeményezés elutasítását .

Az érintett települések (Sopronkövesd kivételével) 1996-ban alakították meg önkéntes alapon
a Répcemente és Kavicstakaró Települési Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulását Iván
központtal, mely az Alpokalja Kistérség jogelődje . A névváltoztatásra a székhely Lövőre való
helyezésével 2003-ban került sor. A társulás már akkor is azt tartotta szem előtt, hogy a
székhely a tényleges vonzáscentrumba, a földrajzilag is központi helyen fekvő legfejlettebb
településünkre Lövőre kerüljön .
Iván község, mint körjegyzőségi székhely valamint iskolának és óvodának helyet adó
település a saját körzetében hosszú idő óta fontos szerepet tölt be (Csáfordjánosfa, Csér,
Pusztacsalád a körjegyzőséghez tartozik, de a vonzáskörzethez tartozik Répceszemere is .) .
Lövő a térség központi települése, fejlődőképes község várossá válási tervekkel, jó
közlekedési feltételekkel . Lövő a 84-es főút mellett a térség településeitől < 25 km távolságra
fekszik, és központi elhelyezkedésű vasútállomással rendelkezik a Sopron-Szombathely
vasútvonal mentén .
A térség földrajzi viszonyait, a közeli városoktól való távolságokat a Sopron-Fenődi
Statisztikai Kistérség Vidékfejlesztési Programjának 2004-es felülvizsgálatakor külön
kihangsúlyoztuk .

Településszerkezet, közigazgatási rendszer, oktatás :
A tervezett kistérséget 17 község alkotja. Az 1 .000 főnél kisebb lélekszámú település a
meghatározó a térségben, 13 település tartozik ide, és ebből is 10-nek a lakossága nem haladja
meg az 500 főt. 2 olyan település is található a kistérségben, melynek a népességszáma a 100
főt sem éri el (Gyalóka, Csér). A településeknek zömmel nincs külterületi népessége .
A közigazgatási rendszer is illeszkedik az elaprózódott települési struktúrához . A mikrotérség
17 településéből 1-nél található önálló polgármesteri hivatal (Sopronkövesd), a többi 16
faluban körjegyzőség működik. 7 körjegyzőség van, ebből az Ivánhoz tartozik
(Csáfordjánosfa, Csér, Pusztacsalád), ezen kívül Völcsej és Nemeskér Lövővel, Gyalóka
Szakonnyal, Répcevis Zsirával, Répceszemere Csapoddal és Himoddal, Und
Sopronhorpáccsal, Egyházasfalu Újkérrel tan fenn közös körjegyzőséget . (A felsorolásban az
aláhúzott település a körjegyzőség központja) .
10 településen működik általános iskola, a többi helyről ezekbe hordják át az iskolaköteles
gyermekeket. Az általános iskolák közül 7 rendelkezik felső tagozattal is . Középiskolába
általában a közelebbi városokba járnak a diákok (Csepreg, Kőszeg, Szombathely, Kapuvár,
Sopron) .
Nevelési tanácsadásra, pszichológiai ellátásra a térségből Csornára kell vinni a gyerekeket!

Hulladékgazdálkodás : Szakony község mellett, de már Csepreg város külterületén korszerű
kommunális hulladéklerakó létesült, mely a kistérségből a következő települések kommunális
hulladék gyűjtéséhez kínálhat megoldást : Szakony, Gyalóka, Répcevis, Und, Zsira,
Sopronhorpács, Völcsej, Lövő, Nemeskér, )kér, Egyházasfalu . E községek közül
Egyházasfalu, Zsira, Gyalóka, Újkér, és Szakony tagjai voltak a regionális hulladéklerakó
megvalósítását kezdeményező településeknek is .
Sopron új korszerű hulladéklerakóját Csér község határában kívánja megépíteni .

Egészségügy és szociális ellátás :
Lövőn az érintett községek 10 millió forintos anyagi hozzájárulásával 2001-ben épült fel a
mentőállomás, mely épület tervezésekor figyeltek arra, hogy helyet tudjon nyújtani az



orvosiügyeletnek is . A mentőállomás működik, az orvosi ügyelet szempontjából a községek
egy része Peresztegi központtal a soproni ügyeleti helyhez, másik része Kapuvárhoz tartozik .

Háziorvosi ellátás és a védőnői szolgáltatás a kővetkező körzetek szerint működik :
Lövő-Nemeskér , Iván-Csáfordjánosfa-Csér-Pusztacsalád-Répceszemere, Zsira-Répcevis-
Gyalóka-Szakony, Újkér-Egyházasfalu, Sopronhorpács-Und-Völcsej, Sopronkövesd
Fogorvosi ellátás Lövőn, Sopronhorpácson és Ivánban van .
Gyermekorvosi ellátás a térségben nincs! A községekből Bükre, Csepregre, Répcelakra,
Kapuvárra, Sopronba kell hordani a gyerekeket, ha gyermekorvosi ellátást kíván a szülő,
egyébként a háziorvoshoz adják le a szülők a gyerekek TAJ kártyáját is .
Immár a teljes kistérség területét lefedi a Családsegítő Gyermekjóléti és Támogató Szolgálat,
a rendkívül fontos idősgondozási feladatok viszont még nagyrészt megoldatlanok .

A kistérségben Répceszemere Község tart fent egy 13 fős idősotthont, aminek térségi
fenntartással jóval kedvezőbb lenne a finanszírozása, ám a Soproni Többcélú Kistérségi
Társulás nem kívánta átvenni az intézmény működtetését . Csáfordjánosfán a Győr-Moson
Megyei Önkormányzat fenntartásában működik idősotthon a nagylózsi intézmény részeként .
A térségben a házi segítségnyújtás csak Répceszemerén, Ivánban és Csáfordjánosfán
működik, a jelzőrendszeres szolgáltatás nem megoldott, falugondnoki rendszer is csak
Répceszemerén van .
A fogyatékkal élők nappali ellátása nem megoldott. Zsirán a Fővárosi Önkormányzat
fenntartásában működik egy bentlakásos értelmi fogyatékos otthon 280 fő elsősorban fővárosi
illetőségű lakóval, mely intézmény a térség foglalkoztatói közőtt is előkelő helyet foglal el,
hiszen közel 200 dolgozót foglalkoztat .

A ma is térségi szinten működő feladatok és Lövő központi szerepének bemutatása
Térségi szinten ellátott feladatok :
A lövői mentőállomás létrehozása 2001 óta biztosítja a térség sürgősségi betegellátását .
A térséget lefedő területi ellátást biztosító rendőrőrs és körzeti megbízotti iroda Lövőn és
Ivánban működik .
Lövő az Alpokalja Kistérség (térségfejlesztési társulás) székelye, itt található a kistérség
irodája is. (A térségi szintű projektek bemutatását a helyzetfeltárási részben „terület-és
vidékfejlesztési együttműködések, projektek" címszó alatt részletesen ismertettük .)
Lövői központtal működik a teljes kistérséget lefedő Családsegítő, Gyermekjóléti és
Támogató Szolgálat.
Lővői központtal működik és a térség településeit szolgáltatásaival lefedi a Lövő és Vidéke
Takarékszövetkezet .
Szintén Lövő ad helyet a Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Soproni
Kirendeltsége ügyfélszolgálati irodájának, mely szolgáltatásaival szintén lefedi a kistérség
területét .

Lövő központi szerepe :
Lövő Község Önkormányzata hosszú ideje tudatosan készült a térségi központi szerep
felvállalására .
Földrajzi helyzete kiváló, hiszen egyik községünktől sincs 25 km-nél nagyobb távolságra . A
település része az országos közúthálózatnak, a térséget átszelő 84-es főút Lövőn megy
keresztül, mely összeköttetést és tranzitútvonalat biztosít Eisenstadt és a Balaton között .
Szintén Lövőn megy keresztül a Kőszeg és Fertőszentmiklós közötti út, mely összeköttetést
biztosít É-on a 85-ös főúton Győr felé, D-en a 87-es főúton Szombathely felé .



Lövő a település központi helyén elhelyezkedő vasútállomással rendelkezik az Ausztria-
Sopron-Szombathely GYESEV vasútvonalon .
A község infrastruktúrája teljesen kiépített, a lakosság száma elsősorban a helyi
munkalehetőségnek köszönhetően (Roto Elzett Certa Kft) növekszik (2003-ban 1420 fő,
2005-ben 1461 fő) .
A térségben lövőn található a legtöbb működő vállalkozás (2004-ben 95 db), melyek közül
sok dinamikusan fejlődik .
A térség szempontjából nagy jelentőséggel bíró Lővő és Vidéke Takarékszövetkezet
központját is a községben találjuk .
A településen körzeti általános iskola és óvoda működik intézményi társulási formában . Az
intézményhez tartozik a községi könyvtár működtetése is . A szépen felújított iskola épülete a
térségi szerep felvállalására még nem megfelelő nagyságú, de a bővítés terveit már készítteti
az önkormányzat. 2004-ben adták át azt a sportlétesítményt, amelyet az önkormányzat a
szaktárca támogatásával közösen valósított meg lövői általános iskola udvarán . A világítással
felszerelt kézilabdapálya mellett a gyephoki kedvelői műfüves létesítményben játszhatnak . A
többfunkciós, műanyag borítású sportpálya összesen 27 millió forintból épült meg, ehhez a
Bozsik program keretében 15 milliós támogatást kapott a Sportminisztériumtól lövői
önkormányzat . A létesítményt tornaórákon, kézilabda-, és focimeccseken, valamint
szabadidős programokon is használhatják a lövőiek, valamint a környéken élők .
A településen körszerű egészségügyi centrum üzemel helyet adva a több települést is ellátó
védőnői, fogászati szolgálatnak, valamint az orvosi rendelőnek . A községben állandó
gyógyszertár működik, mely autós kiszállítási szolgáltatással könnyíti a környező
településeken élők gyógyszerbeszerzését.
A közigazgatási feladatokat Lövő község és még két önkormányzat által fenntartott lövői
körjegyzőség végzi, a korszerűen felszerelt, 2005-ben felújított és kibővített községháza
épületében . Jelenleg ez az épület ad otthont a Munkaügyi Központ Ügyfélszolgálati
irodájának, a térségi feladatot ellátó Családsegítő, Gyermekjóléti és Támogató Szolgálatnak
valamint a kistérségi irodának is .
Hamarosan befejeződik annak az INTERREG projektnek a lezárása, mely keretében
felújításra került a lövői művelődési ház, immár teret adva a Határtalan Kistérségi Szolgáltató
Központnak. Lövő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 2006 végén alapította
meg Szolgáltató és Kulturális Közhasznú Társaságot, melynek feladata lesz a felújított
Kistérségi Szolgáltató Központ működtetése. A magas színvonalon felújított és
akadálymentesített épület 740 m2-en várja majd a szolgáltatásokat igénybevevőket .
Hamarosan helyet ad a Családsegítő, Gyermekjóléti és Támogató Szolgálatnak, a Munkaügyi
Központ Soproni Kirendeltsége ügyfélszolgálati irodájának, a Szolgáltató és Kulturális
Közhasznú Társaságnak, valamint a foglalkoztatási paktum menedzsmentjének is . Az
épületben színvonalas konferenciák megtartására is lehetőséget nyújt az igényesen felújított,
kb . 300 fő befogadására is alkalmas nagyterem . A fent említett szervezetek átköltöztetésével
az önkormányzat épületében felszabaduló helyiségek kiválóan alkalmasak lesznek a
reményeink szerint megalakuló Lövő-Iváni Többcélú Kistérségi Társulás önálló
munkaszervezetének elhelyezésére .

Helyzet a Sopron-Fertődi Statisztikai Kistérség részeként

A Sopron-Fertődi Statisztikai Kistérséghez 39 település tartozik. Sopron megyei jogú város,
kb . 55 ezer lakossal, az ország egyik legfejlettebb gazdasági mutatóival . Településeink
Sopronkövesd kivételével több mint 26 km távolságra vannak Soprontól, ezen belül 8
településünk több mint 35 km-re, a legtávolabbi pedig 50 km-re helyezkedik el a kistérség
központ] ától .



A Fertő-menti települések szintén jóval kedvezőbb helyzetben vannak elsősorban
idegenforgalmi és gazdasági szempontból .
A Sopron-Fertődi Többcélú Kistérségi Társulás részeként Sopron 50%-os szavazati jogával a
térség képtelen a saját fejlesztési elképzeléseit megvalósítani . Teljesen természetes ugyanis,
hogy a mi terveink elvesznek, ill . ellentétesek a nagy város érdekeivel, a távolság pedig már
akkora, hogy nem tartozunk a város természetes vonzáskörzetéhez .
A térség fejlődéséhez egyetlen utat látunk vezetni : ha sikerül külön statisztikai térséggé
válnunk.

Tervek, stratégiák az önálló Lövő-Iváni Statisztikai Kistérség
megvalósulásával
A kedvezőbb finanszírozás miatt a feladatokat elsősorban térségi fenntartású intézményekkel
kell megoldani, ami a hasonló érdekű 17 községnél magas színvonalon megoldható .
Reményeink szerint a feladatok ellátásával településeink és lakosságunk megelégedésére
rövidebb ügyintézés válik leheővé .
A szociális ellátás teljessé tétele az idősgondozás helyi megoldásával, új idősotthonok
létesítésével, házi segítségnyújtás megoldásával . A jelzőrendszeres segítségnyújtás kiépítése,
a helyi erőforrások bevonásának vizsgálatával pl . zsirai szociális otthon .
Fogyatékosok nappali ellátásának megszervezése .
Családok átmeneti otthona, helyettes szülői hálózat kialakítása .
Az iskolarendszer gyermek-és szülőbarát átalakításának segítése iskolabuszok működtetésével
és a magas színvonalon tanító pedagógusok megtartásával attól függetlenül, hogy jelenleg egy
megmaradó vagy elsorvadó iskolában tanítanak. A tervezés során széleskörű kommunikáció
és igényfelmérés készítése az érintettekkel (pedagógusok, szülők) .
Közoktatási szakszolgálati feladatok lehetőség szerinti teljes körű megszervezése . Logopédiai
ellátás, nevelési tanácsadás, pszichológiai tanácsadás, pályaválasztási tanácsadás stb.
térségben történő ellátása .

•

	

Az egészségügyi ellátásban térségi orvosi ügyelet (Lövő mentőállomás) és
gyermekorvosi ellátás biztosítása.

•

	

Igény szerint mozgókönyvtári feladatok szervezése és ellátása.
•

	

Kistérségi szinten a belső ellenőrzési feladatok ellátása .
•

	

Okmányiroda létrehozása .
•

	

Építésügyi hatósági feladatok ellátása .
•

	

Több főből álló kistérségi menedzsment szervezet kialakítása, térségi projektek
•

	

menedzselésére .
• A feladatok megszervezését széleskörű térségi szakmai alapokon kell

megvalósítanunk annak érdekében, hogy életszerű, jól elfogadható eredmények
szülessenek .

Budapest, 2007 . május 22 .
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L Dr. Kovács Zoltán
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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