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Községi Önkormányzat  
 
Lövő     
 
10-1/2019. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2019.szeptember 30-án a Szolgáltató és Kulturális Központ épületében megtartott 
közmeghallgatásról.  
 
Jelen vannak:  Hollósi Gábor polgármester 
                        Varga Tibor alpolgármester    
                        Regényiné Demeter Mónika                          
                        Tischlerné Németh Noémi  
                        Balics Kamill képviselők  
                        Lukács Antal Györgyné jegyző  
                        Vissi Enikő adóügyi előadó 
                         Ács Zoltán Józsefné gazdálkodási főmunkatárs   
                        Tóth József  és Takács Vilmos a Lövői Tenisz Klub képviseletében    
                        Szendrődi András és  Horváth Martin Lövői Sportegyesület képviseletében                       
                        68 fő választópolgár   
 
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.)Tájékoztató az önkormányzat 2019.évi munkájáról és a következő évi terveiről  
 
2.) Beszámoló a Lövői Sportegyesület 2018.évi munkájáról  
 
3.) Tájékoztató a 2018.évi adóigazgatási tevékenységről  
 
4.)Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2019.I. félévi tájékoztatója 
            
5.)Az önkormányzat 2019.I.félévi tájékoztatója   
 
6.)Tájékoztató a Bursa Hungaria Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020.évi 
    fordulójáról 
 
7.)Egyéb feladatok 
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
82/2019.(IX.30.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi  
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén: 
 
1.)Tájékoztató az önkormányzat 2019.évi munkájáról és a következő évi terveiről  
 
2.)Beszámoló a Lövői Sportegyesület 2018.évi munkájáról  
 
3.)Tájékoztató a 2018.évi adóigazgatási tevékenységről  
 
4.)Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2019.I. félévi tájékoztatója 
            
5.)Az önkormányzat 2019.I.félévi tájékoztatója   
 
6.)Tájékoztató a Bursa Hungaria Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020.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, javasolom, hogy a mai ülés 
jegyzőkönyveit Balics Kamill hitelesítse. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Balics 
Kamillt választja meg.  
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
83/2019.(IX.30.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
                                           jegyzőkönyv hitelesítőnek Balics Kamillt választja  
                                           meg.  
 
                                          Határidő: Azonnal  
   
                                          Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
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1.)Tájékoztató az önkormányzat 2019.évi munkájáról és a következő évi terveiről  
 
 
                                             ( írásos előterjesztés csatolva ) 
 
Hozzászólások, kérdések : 
 
Horváth János: a Kossuth Lajos utcai munkák megkezdése előtt a lakókat nem értesítették ki. 
Az utcában lakóknak nagy személygépkocsi forgalmat kell elviselni.A személygépkocsik miatt   
a járdán haladó gyalogosokat elönti a víz,nem egy alkalommal vizes mentem emiatt temetésre. 
Hiányzik az átvezető árok, ezért fordul elő ilyen probléma. A Kossuth Lajos utcaiak 
problémáját külön kell kezelni, kérem erre figyeljenek. 
 
Tóth Tamás: faluháznak megvettek egy épületet,ezzel mi a tervük ? 
 
Dr.Székely Éva Mária: megköszöni a vezetőség munkáját. Az előző kérdéshez csatlakozva 
elmondja,hogy a tájházba Lövő Község Barátai Társaság is szeretne egy helyiséget kapni  
majd,hiszen a meglévő anyagaikat nehezen tudják már elhelyezni. Fontosnak tartja,hogy a 
községben legyen egy idősek nappali ellátását biztosító intézmény, vagy esetleg egy idős otthon 
melyhez központi támogatás is igényelhető. Szomorúnak tartja,hogy a településen nincs egy 
vendéglő,pedig a lakosság igényt tartana erre. 
Álláspontja szerint a kultúrházba több rendezvényre lenne szükség, és ezekre az új lakókat 
jobban be kellene vonni. Fontosnak tartaná ha már az óvodában elindulna a nyelvoktatás, ennek 
feltételeit meg lehetne teremteni. 
Nagyon jó lenne ha a sikerülne a Lövő történetére vonatkozó új könyvet befejezni. 
 
Baranyai Zoltán: az önkormányzat dolgozott-e koncepciót a kedvezményes telekvásárlásra  
a lövőiek részére ? 
  
Galavics Jenő: a Vasúti soron van egy terület mely néha rendezetlen. Tudom ez a terület  
a GYSEV tulajdonában van,de esetleg az önkormányzat megvehetné és játszóteret alakíthatna 
ott ki,mivel nagyon sok a gyermek az utcában. 
 
Bereczki Krisztián: a sportcsarnok ügyét miért tette félre az önkormányzat,pedig nagyon  
sok gyermek sportol, álláspontja szerint erre szükség lenne. 
 
Hollósi Gábor reagál a felvetésekre:a Kossuth Lajos utcai munkák megkezdése előtt minden 
házhoz becsengettünk, a feleségével is beszéltünk, egyeztettünk. Az utcában meglévő 
problémát a Magyar Közútnak már jeleztem, bízom benne hamarosan megoldódik. 
 
A megvásárolt épületben tájházat kívánunk kialakítani,erre pályázatot nyújtottunk be melynek 
elbírálása folyamatban van.Jelenleg a posta és a húsbolt tetőfelújítási munkáit végezzük az 
önkormányzati épületen. 
 
Napközbeni ellátás megoldását is többször tárgyalta a képviselő-testület. A Baranyai házat 
is szerettünk volna megvenni erre a célra,de az épület mögötti területre még pályázati 
monitoring alatt áll,így a bejárást biztosítanunk kellett volna oda.  
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A vendéglő kérdése sokkal összetettebb, mert a vendéglátás átalakult. A vendéglőt üzemeltető 
vállalkozóval többször tárgyaltunk,a magas deficit miatt nem tudja nyitva tartani a 
vendéglőt,mert nem éri meg neki egy pincért ezért foglalkoztatni.Kérdés egyéni vállalkozót 
támogathat-e az önkormányzat ilyen ügyben ?   
 
Nagyon fontos a fiatalok bevonása a község. és az önkormányzat életébe,mert más szemléletet 
hoznak be. Programjainkba szintén fontosnak tartom a fiatalok bevonását. 
 
Lövő újkori története könyv megírását önkormányzatunk is fontosnak tartja,ehhez egy laptopot 
is biztosítottunk a szerkesztőnek Radnóczi Évának.Remélem jövőre elkészül a könyv. 
 
A telekárakban 1 év alatt közel 15-20 %-os emelkedés volt. Nem akarjuk a telkeket drágán adni, 
és ezen hasznot húzni. Előzetes számításaink alapján kb .4,5 -5 M Ft-ért fogjuk adni a telkeket. 
Önkormányzatunk a pénzbeli és szociális támogatások összegét kétszeresére emelte az idei 
évben.Az első lakáshoz jutókat támogatását is emeltük,a 40 év alatti fiatalok 600 000 Ft 
támogatást kaphatnak majd az új építési telkeknél. 
 
A GYSEV-vel a Széchenyi utca rendezése kapcsán állandó kapcsolatban vagyunk,ebben az 
utcában lévő területet rendezése elsődleges kérdés,amennyiben ezt sikerül megoldanunk akkor 
fogunk a játszótér létesítéséről egyeztetni velük. Több feladatot átvállalunk tőlük, 
pl.hótolást,növenyek gondozását, öntézést a jó kapcsolatot megőrzése érdekében. 
 
Nekem is szívügyem a sport,fontosnak tartom hogy a fiatalok közül minél többen 
sportoljanak,és ehhez a lehetőséget biztosítsuk. A  Sportcsarnokra a látványtervek  
elkészültek,ennek költsége 650 M Ft,melyet önerőből megépíteni nem lehet, ekkora összeget 
nehéz kigazdálkodni.Remélem sikerül rá pályázati forrást szerezni,és akkor megvalósulhatna 
az elképzelésünk. 
 
 
2.)Beszámoló a Lövői Sportegyesület 2018.évi munkájáról   
 
                                     ( írásos előterjesztés csatolva ) 
 
Hollósi Gábor: tájékoztatja a megjelenteket arról,hogy Galavics Péter a sportegyesület korábbi 
elnöke a mai ülésen nem tudott megjelenni. Röviden ismerteti az egyesület beszámolóját. 
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Lövői Sportegyesület 2018.évi 
munkájáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
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84/2019.(IX.30.)határozat:  Lövő Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Lövői   
                                             Sportegyesület 2018.évi munkájáról szóló beszámolót az  
                                             előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
                                             Határidő: Azonnal  
 
                                             Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
 
3.) Tájékoztató a 2018.évi adóigazgatási tevékenységről  
 
                                                (írásos előterjesztés csatolva ) 
 
Vissi Enikő:a napirendhez szóbeli kiegészítésem nincs. 
 
Hozzászólás:  
 
Hollósi Gábor: Lövő községben az adózási morál jó,a hátralék összege a befizetett adókhoz 
viszonyítva alacsony. Fontos,hogy a bevételeink befolyjanak hiszen ez a költségvetésünk 
alapja.  
 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018.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. 
                                           
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
85/2018.(IX. 30.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018.évi  
                                              az adóigazgatási tevékenységről szóló tájékoztatót az 
                                              előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.                                            
 
                                              Határidő: Azonnal  
 
                                              Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
                                                           Lukács Antal Györgyné jegyző           
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4.)Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2019.I. félévi tájékoztatója 
 
                                           (írásos előterjesztés csatolva   
  
Lukácsné: ismerteti a Hivatal 2019.évi bevételeit, kiadásait a jelenlévőknek. 
 
Hozzászólás: 
 
Hollósi Gábor: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Hivatalba egy új köztisztviselő kerül 
felvételre részmunkaidős foglalkoztatással 2019.október 1-től a jövőre nyugdíjba vonuló 
pénzügyi dolgozónk Ács Zoltánné mellé. A feladatok összetettsége miatt, hosszú idő szükséges 
az ASP és KIRA programok megismeréséhez, ezek elsajátításához. 
Javaslom a képviselő-testületnek a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2019.évi 
működéséhez biztosítson 1 500 000 Ft támogatást. 
                                           
A kévpiselők a javaslattal egyetértettek. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
   
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 
2019. I. félévi költségvetésének teljesítését  
  
25 505 200 Ft bevétellel 
 
20 550 454 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: 
 
86/2019.(IX.30.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
                                            Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2019. I. félévi 
                                            költségvetésének teljesítését  
               
                                           25 505 200 Ft bevétellel 
  
                                           20 550 454 Ft kiadással az előterjesztésben foglaltak szerint 
                                           jóváhagyja. 
                                         
                                           Határidő: Azonnal  
 
                                           Felelős: Lukács Antal Györgyné jegyző 
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,hogy a Lövői Közös  
Önkormányzati Hivatal 2019.működéséhez 1 500 000 Ft támogatást biztosít. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármester a megállapított támogatás átutalásával. 
 
Határidő: 2019.október 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
                                                                                                                                                                                                              
87/2019.(IX.30.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy  
határoz,hogy a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2019.működéséhez 1 500 000 Ft  
támogatást biztosít. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármester a megállapított támogatás átutalásával. 
 
Határidő: 2019.október 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
5.)Az önkormányzat 2019.I.félévi tájékoztatója 
 
Hollósi Gábor : ismerteti az önkormányzat 2019.I.félévi bevételeit és kiadásait. Elmondja,hogy 
a bevételek időarányosan teljesültek,de a kiadások elmaradtak a tervezettől,ennek oka,hogy 
a tervezett beruházások, felújítások a második félévben valósulnak meg.                                               
 
                                                 ( írásos előterjesztés csatolva ) 
 
Ács Zoltán Józsefné: önkormányzatunk 2019. évi eredeti költségvetési kiadási főösszege:   
639.156.315,- Ft bevételi főösszege:  639.156.315,- Ft  volt ami az alábbiakban részletezésre 
kerülő előirányzat változás folytán  647.299.835,-Ft kiadási illetve bevételi főösszegre 
módosult: melyből 81.021,-Ft a 2018.12. havi bérkompenzáció, 2.744.572,-Ft az összevont 
szociális ágazati pótlék,  334.379,-Ft a közfoglalkoztatottak bér + járulék támogatása, 
431.408,-Ft a 2019. évi bérkompenzáció, az európai parlamenti  választásokra kapott 
támogatás 1.357.497,-Ft az átvett pénzeszközök összege 2.464.204,- Ft-al módosult.                                                                                                
  
Normatív állami hozzájárulások ( feladatmutatóhoz kötött) tekintetében a  2017. évi 
ellenőrzés alapján önkormányzatunknak  387.334,-  Ft pótlólagos támogatása keletkezett.  
ÁFA visszatérítés és biztosítói kártérítési címen 343.105,- Ft-tal módosult az előirányzat. 
 Előirányzatunk tehát 8.143.520,- Ft összegben módosult az eredetihez viszonyítva a fenti 
részletezések szerint.  
 
 



11 
 

Lukácsné:ismerteti az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet- 
tervezetet. Ismerteti az előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható következményeiről.  
 
                                       ( Előzetes hatásvizsgálati lap és indokolás csatolva )  
 
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és  
egyhangulag megalkotta a 6/2019.(X.10.) rendeletét az önkormányzat 2019. évi  
költségvetéséről szóló 3/2019.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
                                                       ( rendelet csatolva ) 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi összevont költségvetés  
I. félévi teljesítését  
 
490 825 188 Ft bevétellel  
176 562 984 Ft kiadással az előterjesztésben foglaltak szerint e l f o g a d j a. 
  
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
              Lukács Antal Györgyné jegyző  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
88/2019.(IX.30.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                            a 2019.évi összevont költségvetés I. félévi teljesítését  
 
                                            490 825 188 Ft bevétellel  
                                            176 562 984 Ft kiadással az előterjesztésben foglaltak szerint  
                                            e l f o g a d j a. 
                            
                                            Határidő: Azonnal  
                                             
                                            Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
                                                          Lukács Antal Györgyné jegyző 
 
 
6.)Tájékoztató a Bursa Hungaria Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2020.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: 
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 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 lapjában közzétett 
értékhatárig – kiegészíti.            
Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2019. 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 2020. 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 2019. október 2. 
 
Az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott pályázatokat( „A” és „B” típusú ) 
2019. október 4-ig kell kiírni. A pályázatok beadási határideje: 2019. november 5. 
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 
2020. évi fordulójához.                     
Az önkormányzat az ösztöndíjpályázat 2020. 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: 2019. október 2.  
 
 Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
                                                                                                                                                                                               
89/2019.( IX.30.)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 2020. évi fordulójához.                     
                                            Az önkormányzat az ösztöndíjpályázat 2020. 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: 2019. október 2. 
         
         Felelős: Hollósi Gábor polgármester  

 
                                                                                                                                                                                     
7.)Egyéb feladatok 
 
Lukácsné: az önkormányzat tulajdonában lévő Hunyadi u.1. szám alatt lévő lakások bérleti 
szerződése 2019.december 31-én lejár.  
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A képviselő-testület határozata alapján a bérbeadó köteles a bérlőket 90 nappal előbb 
tájékoztatni a lakásbérleti szerződés módosításáról. Emiatt a testületnek a szerződések 
felülvizsgálatát el kell végeznie. 
 
Hozzászólás: 
 
Hollósi Gábor : javaslom mindhárom lakás bérleti díját  30 000 Ft-ban állapítsa meg a testület,és  
a lakásbérleti szerződéseket 2020.január 1-től-  2020.december 31-ig kössük meg.      
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
                     
                      
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező Hunyadi u.1.b.szám 
alatti önkormányzati lakást 2020.janur 1-től - 2020.december  31-ig Siska-Kégler Brigitta 
9461. Lövő, Hunyadi  utca 1.b.szám alatti lakosnak bérbe adja. 
 
A képviselő-testület a bérleti díjat 2020.január 01-től havi 30 000 Ft-ban állapítja meg,és 
megbízza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésével. 
 
Határidő: 2019.október 31. 
                
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi  
határozatot hozta:  
 
90/2019.(IX.30.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát 
                                           képező Hunyadi u.1.b.szám alatti önkormányzati lakást   
                                           2020.január 1-től -2020.december 31-ig Siska-Kégler Brigitta 
                                           9461. Lövő, Hunyadi utca 1.b. szám alatti lakosnak bérbe  
                                           adja. 
 
                                           A képviselő-testület a bérleti díjat 2020.január 1-től  havi 30 000  
                                           Ft-ban állapítja meg,és megbízza a polgármestert a bérleti  
                                           szerződés megkötésével. 
 
                                          Határidő: 2019.október 31. 
                
                                          Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
 
 
 
 



15 
 

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező Hunyadi u.1.c.szám 
alatti önkormányzati lakást 2020.január 1-től - 2020.december  31-ig Dr.Varga Bence  9461. 
Lövő, Hunyadi utca 1.c. szám alatti lakosnak bérbe adja. 
 
A képviselő-testület a bérleti díjat 2020.január 1-től havi 30 000 Ft-ban állapítja meg,és 
megbízza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésével. 
 
Határidő: 2019.október 31. 
                
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi  
határozatot hozta:  
 
91/2019.(IX.30.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát 
                                           képező Hunyadi u.1.c.szám alatti önkormányzati lakást   
                                           2020.január 1-től -2020.december 31-ig Dr.Varga Bence  
                                           9461. Lövő, Hunyadi  utca 1.c. szám alatti lakosnak bérbe  
                                           adja. 
 
                                          A képviselő-testület a bérleti díjat 2020.január 1-től  havi 30 000  
                                          Ft-ban állapítja meg,és megbízza a polgármestert a bérleti szerződés    
                                          megkötésével. 
 
                                          Határidő: 2019.október 31. 
                
                                          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 2020.január 1-től - 2020.december 31-ig Papp Tibor 9461. Lövő, 
Hunyadi utca 1. szám alatti lakosnak bérbe adja. 
 
A képviselő-testület a bérleti díjat 2020.január 1-től havi 30 000 Ft-ban állapítja meg,és 
megbízza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésével. 
 
 Határidő: 2019.október 31. 
                
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:  
 
92/2019.(IX.31.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát 
képező Hunyadi u.1.szám alatti önkormányzati lakást 2020.január 1-től - 2020.december 31-
ig Papp Tibor 9461. Lövő, Hunyadi utca 1. szám alatti lakosnak bérbe adja. 
 
A képviselő-testület a bérleti díjat 2020.január 1-től havi 30 000 Ft-ban állapítja meg,és 
megbízza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésével. 
 
Határidő: 2019.október 31. 
                
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
Hollósi Gábor: ismerteti a Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft. kérelmét. 
A Kft.2019.október 5-én megrendezésre kerülő Tökfesztivál lebonyolítására 3 089 100 Ft 
támogatási kérelmet nyújtott be. Ismerteti a rendezvény programjait. Javasolja a képviselő-
testületnek a támogatás megállapítását.  
 
A jelenlévők az elhangzott javaslatot támogatták. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:  
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szolgáltató és Kulturális Központ 
Nonprofit Kft.részére a Tökfesztivál megrendezésére 3 089 100 Ft-ot biztosít. 
 
A képviselő-testület a 2019.évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást  
rendeli el: 
 
ZÁROLÁS: A K513 Tartalék kiadási előirányzaton 3 089 100 Ft. 
 
KIADÁSI PÓTELŐIRÁNYZAT: a képviselő-testület a K512322 Önkormányzati többségi 
tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak 3 089 100 Ft-ot biztosít a 082092 Közművelődési 
hagyományos közösségi kulturális részvétel fejlesztése cofogon.   
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével,és a Támogatási 
megállapodás megkötésével. 
 
Határidő: 2019.október 4. 
 
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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93/2019.(IX.30.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szolgáltató 
és Kulturális Központ Nonprofit Kft.részére a Tökfesztivál megrendezésére 3 089 100 Ft-ot 
biztosít. 
 
A képviselő-testület a 2019.évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást  
rendeli el: 
 
ZÁROLÁS: A K513 Tartalék kiadási előirányzaton 3 089 100  Ft. 
 
KIADÁSI PÓTELŐIRÁNYZAT: a képviselő-testület a K512322 Önkormányzati többségi 
tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak 3 089 100 Ft-ot biztosít a 082092 Közművelődési 
hagyományos közösségi kulturális részvétel fejlesztése cofogon.   
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével,és a Támogatási 
megállapodás megkötésével. 
 
Határidő: 2019.október 4. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
Szendrői András: a Lövői Sportegyesület új elnöke ismerteti a támogatási kérelmüket.  
Az egyesület közgyűlése 2019.júliusában új vezetőséget választott ,ennek a Győri 
Törvényszéken történő bejegyzése 2019.szeptemberében 2-án megtörtént.Az év elején a 
Sportegyesület részére megállapított támogatás nem nyújt fedezetet az újjáalakult  egyesület  
stabil működéséhez, mivel csak 1,1 M Ft maradt a Labdarugó szakosztály részére. Kérésünket 
azzal indokoljuk, hogy jelentősen megnövekedett a vízszámlánk melynek egy részét a Tenisz 
Klub használja el. Szeretnénk ha külön almérőt szerelnének fel. Ezen kívül a pályavilágítás 
korszerűsítését is meg kell oldanunk az esti edzések miatt. Kérem a testületet a fentiek miatt 
750 000 Ft kiegészítő támogatást biztosítson még ezévben a Labdarugó szakosztály részére. 
 
Hozzászólások:  
 
Horváth Martin: korábbi egyesületnél 2 csapat volt ,és a vízfogyasztásuk havi 10 000 Ft volt, 
most egy csapattal működünk és havi 50 000 Ft a vízdíjunk. Időközben volt egy csőtörés  
a pályán nem de ez sem indokolná, hogy a nagy mértékű vízdíjat .Megoldást az almérő  
felszerelésében látjuk. 
 
Takács Vilmos szakosztályvezető: 2013.évben új elnökség és új csapat jött létre a Lövői Sport 
egyesületnél. A Lövői Tenisz Klub tagjainak több esetben az edzéseik és mérkőzéseik egy- 
időben voltak a labdarugó szakosztállyal. Többször előfordult ,hogy a tenisz csapat tagjait  
nem engedték be az öltözőbe, illetve a vendég csapattal együtt kellett öltöznünk.  
Mindezek miatt szükségünk volt egy új öltözőre, mert nem akartunk egymással örökké 
hadakozni.A Sportpályán meglévő épületünket kibővítettük, ehhez pénzt nem kértük, és ezt 
nem jelentettük be az önkormányzat felé. Előzetes információink alapján a fennmaradási 
engedélyek és kiszabott bírság összege ( kb.2 M Ft ) jelentősen meghaladják a Lövői Tenisz 
Klub anyagi lehetőségeit ezért kérjük az önkormányzatot a korábban kiadott határozatuk 
felülvizsgálatát.Az új  egyesülettel a kapcsolatunk már jónak mondható, a felmerülő vitás 
kérdésekben próbálunk megegyezni. 
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Tóth József Lövői Tenisz Klub elnöke:az újonnan ültetett tuják öntézését már a fúrt kútról 
intézzük, de a külön vízmérő felszerelésének részünkről nincs akadálya. Természesen ennek  
kiépítéséről a szolgáltatóval egyeztetnünk szükséges. 
 
Varga Tibor:úgy gondolom az önkormányzat döntést hozott ebben az ügyben, melyben a 
fennmaradási engedély beszerzésére hívta fel az egyesület figyelmét. 
 
Hollósi Gábor: mindenképpen javaslom a soproni építési hatósággal egyeztessük a döntésünk 
meghozatala előtt a lehetőségekről. Javaslom a képviselő-testületnek a labdarugó szakosztály 
részére a kért 750 000 Ft támogatást a tartalékalapból átcsoportosítással biztosítsuk a 
biztonságos működés érdekében. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Sportegyesület 2019. évi 
működési támogatását 4 038 400 Ft-ban állapítja meg. Ezen belül a Labdarugó szakosztály 
részére 2 750 000 Ft támogatást biztosít a képviselő-testület.  

A képviselő-testület a 2019. évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást 
rendeli el:  

Zárolás: a K513 Tartalék kiadási előirányzaton 750 000 Ft.  

Kiadási pótelőirányzat:  a képviselő-testület a K511 Egyéb működési célú támogatások 
államháztartáson kívülre rovaton 750 000 Ft-ot biztosít a 084031 Civil szervezetek működési 
támogatása kormányzati funkción.  

A képviselő-testület megbízza a polgármester a határozat közlésével és a támogatási 
megállapodás módosításával.  

Határidő: 2019. október 31.  

Felelős: Hollósi Gábor polgármester 

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi  
határozatot hozta: 
 
94/2019.(IX.30.) határozat :Lövő  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői 
Sportegyesület 2019. évi működési támogatását 4 038 400 Ft-ban állapítja meg. Ezen belül a 
Labdarugó szakosztály részére 2 750 000 Ft támogatást biztosít a képviselő-testület.  

A képviselő-testület a 2019. évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást 
rendeli el:  

Zárolás: a K513 Tartalék kiadási előirányzaton 750 000 Ft.  
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