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Községi Önkormányzat 
 
Lövő     
 
11/2019. 
 
 
 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2019. október 22-én az önkormányzat hivatali helyiségében a képviselő-testület  
alakuló üléséről. 
 
Jelen vannak: Hollósi Gábor polgármester 
                       Tischlerné Németh Noémi      
                       Balics Kamill      
                       Lövői Gergely                   
                       Menyhárt Beáta   
                       Balics Kamill  
                       Papp Tibor képviselők  
                       Lukács Antal Györgyné jegyző  
 
Meghívott: Kontorné Németh Márta a Lövői Helyi Választási Bizottság elnöke  
                     
Hollósi Gábor : köszönti az alakuló ülésen megjelenteket megállapítja,hogy a képviselő-testület 
tagjai közül 6 fő megjelent ,igazoltan távolmaradt 1 fő, - Spóner Tiborné külföldön tartózkodik 
ezért nem tudott megjelenni- így az alakuló ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
Hollósi Gábor a napirendekre az alábbi határozati javaslatot teszi: 
  
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat fogadja el a 
mai ülésén: 
 
1.) A választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről 
2. )A képviselők és a polgármester eskütétele, megbízólevelek átadása 
3.) A polgármester programjának ismertetése 
4.) A polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 
5.) Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása 
6.)Alpolgármester megválasztása, eskütétele 
7.)Alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása 
8.)Önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapítása 
9.)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: 
 
97/2019.(X.22.)határozat: Lövő  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi 
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén: 
 
1.) A választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről 
 
2. )A képviselők és a polgármester eskütétele, megbízólevelek átadása 
 
3.) A polgármester programjának ismertetése 
 
4.) A polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 
 
5.) Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása 
 
6.)Alpolgármester megválasztása, eskütétele 
 
7.)Alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása 
 
8.)Önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapítása 
 
9.)Egyéb feladatok 
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
 
1.) A választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről 
 
Hollósi Gábor: felkéri Kontorné Németh Mártát a Lövői Helyi Választási Bizottság elnökét 
tájékoztatójának megtartására.                              
 
                                     (írásos előterjesztés csatolva) 
  
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A jelenlévők a választási bizottság beszámolóját tudomásul vették. 
 
 
2. )A képviselők és a polgármester eskütétele, megbízólevelek átadása 
 
Hollósi Gábor felkéri Kontorné Németh Mártát az eskütétel levezetésére és a megbízólevelek 
átadására. A képviselők az esküt letették, az esküokmányt aláírták. 
Ezt követően a Lövői Helyi Választási Bizottság elnöke részükre a megbízólevelet 
átadta. 
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Kontorné Németh Márta felkéri Hollósi Gábort az eskü letételére. 
 
Hollósi Gábor az esküt letette,az esküokmányt aláírta,majd ezt követően a megbízólevelet 
átvette. 
 
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: 
 
98/2019.(X.22.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv 
hitelesítőnek Lövői Gergelyt választja meg.  
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
 
3.) A polgármester programjának ismertetése 
 
Lukácsné  felkéri a polgármestert programjának ismertetésére. 
 
Hollósi Gábor: ismerteti az 5 éves ciklusra vonatkozó fő célkitűzéseit. 
 
                                        ( írásos előterjesztés csatolva ) 
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hollósi Gábor polgármester programját 
az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal  
                                         
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.                                       
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A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
99/2019.(X.22.)határozat:Lövő  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                          Hollósi Gábor polgármester programját az előterjesztésben   
                                          foglaltak szerint elfogadja. 
 
                                          Határidő: Azonnal  
                                           
                                          Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
 
 
4.) A polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása  
 
Lukácsné:A polgármester illetményéről és tiszteletdíjáról, költségtérítéséről Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)71.§-a 
rendelkezik. 
 
Az Mötv.71.§ (2) bekezdése kimondja: 
 
„A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere 
megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik az  
államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről,valamint a Kormány tagjai és az    
államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményéből,  
illetménykiegészítéséből,vezetői illetménypótlékából álló illetményének  összegével.”  
Ennek összege jelenleg 997 170 Ft. 
 
Az Mötv. alapján a polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg 
  
b.) 40 %-a az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében.        
 
Az Mötv. 71.§ (5) bekezdése alapján: 
 
„A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50 %-ával 
megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a 
képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.” 
 
Ennek alapján a polgármesternek 501-1500 fő lakosságszám esetén 199 434 Ft tiszteletdíj 
állapítható meg. A törvény ettől való eltérítésre lehetőséget nem biztosít. 
 
 
Az Mötv. 71.§ (6) bekezdése értelmében: 
 
A főállású polgármester,a társadalmi megbízatású polgármester,a megyei önkormányzat 
közgyűlésének elnöke havonta az illetményének,tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott 
összegű költségtérítésre jogosult.Ez a mi önkormányzatunk esetében 29 915 Ft lehet. Ennél 
magasabb összegű költségtérítés megállapítására a képviselő-testületnek nincs lehetősége. 
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Elmondja,hogy ezek az összegek még így is lényegesen alacsonyabbak mint a korábbi években  
voltak,havi 100 000 Ft-tal, ezért javaslom ezt jutalom formájában két részletben a polgármester 
úrnak biztosítsa a képviselő-testület, ennek fedezete az önkormányzat 2019.évi költségvetésben 
rendelkezésre áll, illetve  következő évi költségvetésbe kerül betervezésre. 
 
Az Mötv. 49. § (1) alapján: 
 
A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját 
az ügy személyesen érinti. Az önkormányzati képviselő köteles bejelenteni a személyes 
érintettséget. A kizárásról az érintett önkormányzati képviselő kezdeményezésére vagy bármely 
önkormányzati képviselő javaslatára az képviselő-testület dönt. 
 
Hollósi Gábor bejelenti képviselő-testületnek a személyes érintettségét. 
 
Lukácsné: a képviselő-testületnek kell dönteni arról,hogy a polgármester urat kizárja illetve 
nem zárja ki a döntéshozatalban.  
 
Lukács Antal Györgyné az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hollósi Gábor polgármestert a 
döntéshozatalból nem zárja ki. 
 
Határidő: Azonnal 
 
Felelős:  Lukács Antal Györgyné jegyző   
 
Hollósi Gábor: bejelenti nem kíván részt venni a szavazásban. 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal ,1 tartózkodással ellenszavazat nélkül az alábbi  
határozatot hozta. 
 
100/2019.(X.22.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hollósi  
                                            Gábor polgármestert a döntéshozatalból nem zárja ki. 
 
                                            Határidő: Azonnal 
 
                                            Felelős: Lukács Antal Györgyné jegyző    
 
 
 
Lukácsné: javaslom a képviselő-testületnek, hogy a polgármester úr tiszteletdíját 199 434 Ft-
ban, költségtérítését 29 915 Ft-ban állapítsa meg. 
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Lukács Antal Györgyné az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Hollósi Gábor polgármester részére  
2019.október 13- tól  
  
a.) havi    199 434  Ft tiszteletdíjat, 
b.) havi      29 915  Ft költségtérítést állapít meg. 

                      
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2019.november 15. 
 
Felelős: Lukács Antal Györgyné jegyző 
                                      
A képviselők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással ellenszavazat nélkül az alábbi  
határozatot hozta: 
                                                                   
101/2019.(X.22.) határozat: Lövő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Hollósi Gábor 
polgármester részére 2019.október 13- tól  
  
a.) havi    199 434  Ft tiszteletdíjat, 
b.) havi      29 915  Ft költségtérítést állapít meg. 

                      
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2019.november 15. 
 
Felelős: Lukács Antal Györgyné jegyző 
 
 
5.) Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása 
 
 
Hollósi Gábor: az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 19.§ (1) és (2) 
bekezdése alapján: 
 
(1) A képviselő-testület tagjaiból állandó bizottságként három fős Ügyrendi Bizottságot hoz 
létre.   
(2)Az Ügyrendi Bizottság feladata: 
 
a) A polgármester és a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatának nyilvántartása, 

ellenőrzése és a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatása, 
b) A polgármester és a helyi önkormányzati képviselők összeférhetetlenségének kivizsgálása, 
c) A titkos szavazások lebonyolítása. 
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Az Ügyrendi Bizottság elnökének Balics Kamill  képviselőt,tagjainak Menyhárt Beáta,és 
Papp  Tibor  képviselőket javaslom megválasztani. Megkérdezi a jelölteket, hogy a jelölést 
elfogadják-e, kérik-e zárt ülés tartását. 
 
A jelöltek bejelentik személyes érintettségüket, nem kérik a zárt ülés tartását, részt kívánnak 
venni a szavazásban.  
 
A képviselők a jelöltekre személyenként külön-külön szavaztak. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság elnökének 
Balics Kamillt választja meg. 
 
Az Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak felsorolását az Szervezeti és Működési  
Szabályzat 3.számú függeléke tartalmazza. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2019.november 15. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
              Lukács Antal Györgyné jegyző  
       
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi  
határozatot hozta: 
 
102/2019.(X.22.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi 
Bizottság elnökének Balics Kamillt választja meg. 
 
Az Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak felsorolását az Szervezeti és Működési  
Szabályzat 3.számú függeléke tartalmazza. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2019.november 15. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
              Lukács Antal Györgyné jegyző  
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság tagjának 
Menyhárt Beátát választja meg. 
 
Az Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak felsorolását az Szervezeti és Működési  
Szabályzat 3.számú függeléke tartalmazza. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2019.november 15. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
              Lukács Antal Györgyné jegyző  
      
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi  
határozatot hozta: 
 
103/2019.(X.22.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi 
Bizottság tagjának Menyhárt Beátát választja meg. 
 
Az Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak felsorolását az Szervezeti és Működési  
Szabályzat 3.számú függeléke tartalmazza. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2019.november 15. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
              Lukács Antal Györgyné jegyző  
      
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság tagjának Papp 
Tibort választja meg. 
 
Az Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak felsorolását az Szervezeti és Működési  
Szabályzat 3.számú függeléke tartalmazza. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2019.november 15. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
              Lukács Antal Györgyné jegyző  
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104/2019.(X.22.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi 
Bizottság tagjának Papp Tibort választja meg. 
 
Az Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak felsorolását az Szervezeti és Működési  
Szabályzat 3.számú függeléke tartalmazza. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2019.november 15 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
              Lukács Antal Györgyné jegyző  
       
 
6.)Az alpolgármester megválasztására, eskütételére 
 
Hollósi Gábor:az Mötv.74.§(1) bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testület a polgármester 
javaslatára titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, 
munkájának a segítésére egy alpolgármestert választ,több alpolgármestert választhat. 
A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül köteles megválasztani.  
 
Javaslatot teszek az alpolgármester személyére. Alpolgármesternek Tischlerné Németh 
Noémi képviselőt javaslom. 
 
Tischlerné Németh Noémi bejelenti személyes érintettségét,nem kíván részt venni a 
szavazásban. 
 
Hollósi Gábor felkéri az Ügyrendi Bizottságot, hogy a titkos szavazást bonyolítsák le. 
A szavazás idejére szünetet rendel el.  
 
Balics Kamill az Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a titkos szavazás eredményét,mely szerint 
Tischlerné Németh Noémi 5 igen szavazatot kapott.A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv 
csatolva. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tischlerné Németh Noémit 
alpolgármesternek megválasztja. 
 
Határidő: Azonnal 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal ,1 tartózkodással ,ellenszavazat nélkül az alábbi  
határozatot hozta: 
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105/2019.(X.22.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tischlerné 
Németh Noémit alpolgármesternek megválasztja. 
 
Határidő: Azonnal 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
Hollósi Gábor: felkéri felkéri Tischlerné Németh Noémi alpolgármestert, hogy e minőségében 
az esküt tegye le,majd szíveskedjen az esküokmányt aláírni.A polgármester az alpolgármester 
részére a megbízólevelet kiadta.  
 
7.) Alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása 
 
Lukácsné: az Mötv.80.§ (2) és (3) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíját a képviselő-testület úgy állapítja meg,hogy az nem haladhatja meg a társadalmi 
megbízatású polgármester tiszteletdíja 90 %-át. A társadalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíja egészéről és meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli 
nyilatkozatával lemondhat.  
             
Az Mötv.80.§ (3)bekezdése értelmében: 
 
A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának15 %-ában meghatározott összege 
költségtérítésre jogosult. 
 
Az Mötv. 49. § (1) alapján: 
 
A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját 
az ügy személyesen érinti. Az önkormányzati képviselő köteles bejelenteni a személyes 
érintettséget. A kizárásról az érintett önkormányzati képviselő kezdeményezésére vagy bármely 
önkormányzati képviselő javaslatára az képviselő-testület dönt. 
 
Tischlerné Németh Noémi alpolgármester bejelenti képviselő-testületnek a személyes 
érintettségét. 
 
Lukácsné: a képviselő-testületnek kell dönteni arról,hogy az alpolgármestert  kizárja illetve 
nem zárja ki a döntéshozatalban.  
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tischlerné Németh Noémi 
alpolgármestert a döntéshozatalból nem zárja ki. 
 
Határidő: Azonnal 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
Tischlerné Németh Noémi: bejelenti nem kíván részt venni a szavazásban. 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal ,1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi  
határozatot hozta. 
 
106/2019.(X.22.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tischlerné 
                                            Németh Noémi alpolgármestert a döntéshozatalból nem zárja ki. 
 
                                            Határidő: Azonnal 
 
                                            Felelős: Hollósi Gábor polgármester     
 
Hollósi Gábor: javaslom a képviselő-testületnek az alpolgármesternek 179 491 Ft tisztelet-
díjat,és 26 924 Ft költségtérítést állapítson meg.  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:  
 
Lövő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tischlerné Németh Noémi alpolgármester 
részére 2019.október 13- tól  
  
a.) havi    179 491  Ft tiszteletdíjat, 
b.) havi      26 924  Ft költségtérítést állapít meg. 

                      
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2019.november 15. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal ,1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi  
határozatot hozta. 
 
107/2019.(X.22.)határozat: Lövő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tischlerné  
Németh Noémi alpolgármester részére 2019.október 13- tól  
  
a.) havi    179 491  Ft tiszteletdíjat, 
b.) havi      26 924  Ft költségtérítést állapít meg. 

                      
A képviselő-testület megbízza a polgármestert  a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2019.november 15. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
Tischlerné Németh Noémi bejelenti,hogy az alpolgármesteri tiszteletdíjra és költségtérítésre 
nem tart igényt.        (lemondása csatolva) 
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8.) Önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapítása  
 
 
Lukácsné: A képviselő-testület az Mötv.35.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzati  
képviselőknek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjainak rendeletében meghatározott 
tiszteletdíjat ,természetbeni juttatást állapíthat meg. 
Az önkormányzati képviselő számára történő tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti 
az önkormányzati kötelező feladatai ellátását. Ismerteti az önkormányzati képviselők  
tiszteletdíjának megállapításáról szóló rendelet-tervezetet. 
 
Ismerteti az előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható következményeiről, és az 
indokolást.  
                                       ( Előzetes hatásvizsgálati lap és indokolás csatolva ) 
  
 
Lukácsné: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy az önkormányzati képviselőnek a képviselő-
testület képviseletében vagy a képviselő-testület,továbbá a polgármester megbízásából végzett 
tevékenységével összefüggő,általa előlegezett,számlával igazolt,szükséges költsége 
megtéríthető. A képviselői költségek kifizetését a polgármester engedélyezi. 
Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekből nyilvános adat. 
 
 
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és  
egyhangulag megalkotta a 7/2019.(X.30.) rendeletét az önkormányzati képviselők  
tiszteletdíjának megállapításáról. 
                                                       ( rendelet csatolva ) 
 
 
9.) Egyéb feladatok  
 
Lukácsné: tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy az Mötv.39 §-a értelmében: 
 
Az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd azt követően minden év január l-
jétől számított 30 napon belül a 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot köteles 
tenni.  
 
Az önkormányzati képviselő a saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles  
a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának,valamint a gyermekének  
(továbbiakban: hozzátartozó ) a melléklet szerinti vagyonnyilatkozatát.  
 
A vagyonnyilatkozatok tételének elmulasztása esetén-annak benyújtásáig-az önkormányzati 
képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja,tiszteletdíjat,természetbeni juttatást, 
költségtérítést nem kaphat. A vagyonnyilatkozatot az erre kijelölt bizottság tartja nyilván 
és ellenőrzi. Az önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozata –az ellenőrzéshez szolgáltatott 
azonosító adatok kivételével-közérdekből nyilvános. Az önkormányzati képviselő 
hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános,abba csak a bizottság tagjai tekinthetnek be 
az ellenőrzés céljából. 
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A polgármester vagyonnyilatkozatára a törvény értelmében ugyanezen szabályok 
vonatkoznak.   
 
Az Mötv.38 § (4) bekezdése alapján : Az önkormányzati képviselő megválasztásától számított 
harminc napon belül köteles kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben 
meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba (a továbbiakban: adatbázis). Az 
önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának 
hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba 
való felvételének megtörténtét. Amennyiben az állami adóhatóság az adatbázisba történő 
felvételt követően megállapítja, hogy az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő 
felvétel feltételeinek nem felel meg, az adatbázisból törli, amelyről írásban értesíti a képviselő-
testületet és a kormányhivatalt. Az adatbázisba történő felvételt a képviselő/polgármestert 
kizárólag elektronikus úton benyújtható KOMA nyomtatványon kérhet.A bejelentkezéshez 
ügyfélkapu szükséges,amelyen keresztül az adózó egyedileg azonosított módon biztonságosan 
léphet kapcsolatba az elektonikus szolgáltatást nyújtó közigazgatási szervekkel. 

 
A KOMA nyomtatvány a www.nav.gov.hu honlapról tölthető le. 
 
A képviselőknek a Kormányhivatal által szervezett képzésen 90 napon belül részt kell 
venniük,ennek részleteit a Megyei Kormányhivatal határozza meg. 
 
Lukácsné: ismereti a lövői Római Katolikus Plébánia Hivatal támogatási kérelmét a 
jelenlévőknek az alábbiak szerint: a várhely kereszt felújítása megtörtént,a kivitelező 
benyújtotta a számlát ennek teljes költsége 1 833 880 Ft lett.Az egyházközségnek különböző 
kezdeményezésekből, támogatásokból sikerült 667 000 Ft-ot összegyűjteni. 
A fennmaradó összeg – 1 166 880 Ft -kifizetéséhez az önkormányzat segítségét,támogatását  
kérik. 
 
Hozzászólás:  
 
Hollósi Gábor: az előző testület már döntött arról,hogy a várhely kereszt  felújítási költségeihez 
hozzájárul majd.Javaslom a képviselő-testületnek az önkormányzat  2019.évi költségvetésének  
átcsoportosításával biztosítson 1 166 880 Ft támogatást az egyházközségnek. 
  
 A jelenlévők a javaslatot támogatták. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a várhelyi kereszt felújításához 
1.166.880,- Ft-ot biztosít. 
 
A képviselő-testület a 2019. évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást  
rendeli el: 
 
ZÁROLÁS:  A K513 Tartalék kiadási előirányzaton 1.166.880,- Ft. 
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Határozati javaslat folytatása: 
 
 
KIADÁSI PÓTEL ŐIRÁNYZAT : a képviselő-testület a K89 Egyéb felhalmozási célú 
támogatások ÁH-n kívülre- egyházi jogi személyek részére rovaton 
1.166.880,- Ft-ot biztosít, a 066020 Város-és községgazdálkodási cofogon.   
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével, és a Támogatási  
Megállapodás megkötésével.  
 
Határidő: 2019.november 15. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi  
határozatot hozta: 
 
108/2019.(X.22.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a várhelyi 
kereszt felújításához 1.166.880,- Ft-ot biztosít. 
 
A képviselő-testület a 2019. évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást  
rendeli el: 
 
ZÁROLÁS:  A K513 Tartalék kiadási előirányzaton 1.166.880,- Ft. 
 
KIADÁSI PÓTEL ŐIRÁNYZAT : a képviselő-testület a K89 Egyéb felhalmozási célú 
támogatások ÁH-n kívülre- egyházi jogi személyek részére rovaton 
1.166.880,- Ft-ot biztosít, a 066020 Város-és községgazdálkodási cofogon.   
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével, és a Támogatási  
Megállapodás megkötésével.  
 
Határidő: 2019.november 15. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
Hollósi Gábor: az Mötv.43.§ (3) bekezdése alapján a képviselő-testület az alakuló,vagy  
azt követő ülésen megalkotja, felülvizsgálja a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
rendeletét. Javaslom a képviselő-testületnek az ennek előkészítésével a jegyzőt bízza meg. 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Lukács Antal Györgyné 
jegyzőt a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatához szükséges rendelet-tervezet  
elkészítésével, és annak a következő ülésre történő benyújtásával. 
 
 Határidő: 2019.november 30. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
              Lukács Antal Györgyné jegyző  
  
  
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
109/2019.(X.22.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza Lukács Antal Györgyné jegyzőt a Szervezeti és Működési Szabályzat 
felülvizsgálatához szükséges rendelet-tervezet elkészítésével, és annak a következő ülésre  
történő benyújtásával. 
 
Határidő: 2019.november 30. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
              Lukács Antal Györgyné jegyző  
 
 
Hollósi Gábor: tájékoztatja a megjelenteket arról,hogy a Lövői Közös Önkormányzati  
Hivatal bővítésével kapcsolatosan előzetes információt kért.Most van lehetőség a 
választását követő 60 napon belül a Hivatalok átrendeződésére, felmerült esetleg  
Egyházasfalu és Újkér községgel történő bővítés lehetősége. Elmondja, hogy erről az 
önkormányzatokkal még nem egyeztetett. 
 
-Tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy az óvodások szállítása havonta kb.600 000 Ft 
költséget jelent,ezért gondolkozik azon,hogy esetleges busz vásárlásával nem lehetne-e 
ezt a költséget csökkenteni. 
 
Hozzászólás: 
 
Balics Kamill: mekkora buszra lenne szükség,hány gyermek szállítását biztosítják jelenleg? 
 
Hollósi Gábor reagál a felvetésre: az óvodavezető tájékoztatása szerint Simaságról 12-13 
gyermeket, Újkérről 1-2 gyermeket szállít a busz. Ehhez egy 20 fős buszra lenne 
szükségünk,melyhez két sofőrt kell biztosítani,így valószínű nem kerülne kevesebbe 
ez a szolgáltatás.  
 
Hollósi Gábor: ismerteti a képviselőknek a Kossuth Lajos utca módosított terveit. 
A képviselők véleményét, javaslatát kéri a jövő évi falunap időpontjára. 
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