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Lövő Község Önkormányzata  
 
Lövő     
 
9-1/2020. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2020.szeptember 15-én az önkormányzat hivatali helyiségében a képviselő-testület  
nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  Hollósi Gábor polgármester 
                        Tischlerné Németh alpolgármester    
                        Balics Kamill   
                        Menyhárt Beáta   
                        Papp Tibor  
                        Spóner Tiborné képviselők  
                        Lukács Antal Györgyné jegyző  
         
Meghívottak: Szendrői András Lövői Sportegyesület elnöke 
                       Vissi Enikő adóügyi előadó  
                       Dr.Székely Éva Mária LKBT titkára  
                       Radnóczi Éva  LKBT tagja    
                      
Hollósi Gábor: köszönti az ülésen megjelenteket és a meghívottakat. Megállapítja, hogy a 
képviselő-testület tagjai közül 6 fő megjelent, igazoltan távolmaradt 1 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.) Beszámoló a Lövői Sportegyesület 2019.évi munkájáról  
 
2.) Tájékoztató a 2019.évi adóigazgatási tevékenységről  
 
3.)Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2020.I. félévi tájékoztatója 
         
4.)Az önkormányzat 2020.I.félévi tájékoztatója   
 
5.) Lövő község településrendezési eszközeinek módosítása  
 
6.)Tájékoztató a Bursa Hungaria Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021.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:  
 
60/2020/(IX.15.) határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi  
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén: 
 
1.) Beszámoló a Lövői Sportegyesület 2019.évi munkájáról  
 
2.) Tájékoztató a 2019.évi adóigazgatási tevékenységről  
 
3.)Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2020.I. félévi tájékoztatója 
         
4.)Az önkormányzat 2020.I.félévi tájékoztatója   
 
5.) Lövő község településrendezési eszközeinek módosítása  
 
6.)Tájékoztató a Bursa Hungaria Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021.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 
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: 
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61/2020.(IX.15.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv 
hitelesítőnek Balics Kamillt választja meg.  
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
 
1.) Beszámoló a Lövői Sportegyesület 2019.évi munkájáról  
 
                                                ( írásos előterjesztés csatolva ) 
 
Szendrői András szóbeli kiegészítése:2019. nyarán lettem sportelnök. A felnőtt csapatunkon 
kívül tartalékcsapatunk is van, mely jórészt lövőiekből áll. Az őszi szezont a második helyen 
zártuk. A Bozsik programban szereplő fiatalok is jó eredményt értek el, felkészítésüket Rákóczi 
László és Bereczki Krisztián végezte. 
 
Kérdések,hozzászólás: 
 
Hollósi Gábor: milyen a kapcsolatuk a többi szakosztály vezetőjével, és a két egyesülettel ? 
Kik a vezetőség tagjai ? Önkormányzatunk nagy összegű támogatást biztosít a Lövői  
Sportegyesület részére, részünkről és a falu lakossága is joggal várja el, hogy minél több  
lövői szerepeljen a csapatban, nem az eredményesség az elvárás, hanem a falu igényeinek a 
kiszolgálása.    
 
Szendrői András reagál a felvetésekre: 
 
A taralékcsapatban nagyobb részt lövőiek szerepelnek, és ennek bővítésére törekszünk. 
A két egyesület között a viszonyuk most jónak mondható, kommunikálunk egymással. 
A közösen használt helyiségeket mindenki próbálja rendben tartani.   
 
A vezetőség tagjai rajtam kívül: Rákóczi Lászlő, Bereczki Krisztián,Bujdosó Péter,Kontor  
Zoltán és Horváth Martin aki a titkári feladatokat is ellátja. 
 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Lövői Sportegyesület 2019.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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62/20120(IX.15.)határozat:  Lövő Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Lövői   
                                             Sportegyesület 2019.évi munkájáról szóló beszámolót az  
                                             előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
                                             Határidő: Azonnal  
 
                                             Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
 
2.) Tájékoztató a 2019.évi adóigazgatási tevékenységről  
 
                                                (írásos előterjesztés csatolva ) 
 
Vissi Enikő:a napirendhez szóbeli kiegészítésem nincs. 
 
Hozzászólás:  
 
Hollósi Gábor: Lövő községben az adózási morál jó, az adózási munka nem egy hálás feladat, 
de nyugodtan és higgadtan kell az embereket tájékoztatni a felvetett problémájukkal  
kapcsolatosan, kérem ezen hozzáállásodat a további munkád során is tartsd meg. 
A kiadott beszámoló részletes, szakmailag jónak tartom. Az ASP adó talán az egyik legjobb 
rendszer, és használata most már zökkenőmentesen megy.  
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019.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: 
 
63/2020.(IX.15.) határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019.évi 
adóigazgatási tevékenységről szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
   
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
              Lukács Antal Györgyné jegyző           
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3.) Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2020.I. félévi tájékoztatója 
 
                                           (írásos előterjesztés csatolva )   
  
 
Lukácsné: ismerteti a Hivatal 2020.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 
2020. I. félévi költségvetésének teljesítését  
  
25 385 601 Ft bevétellel 
 
21 619 986 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: 
 
64/2020.(IX.15.)határozat:  Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
                                             Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2020. I. félévi 
                                             költségvetésének teljesítését  
                  
                                             25 385 601 Ft bevétellel 
 
                                             21 619 986 Ft kiadással az előterjesztésben foglaltak  
                                             szerint jóváhagyja. 
 
                                             Határidő: Azonnal  
      
                                             Felelős: Lukács Antal Györgyné jegyző 
 
 
4.)Az önkormányzat 2020.I.félévi tájékoztatója 
 
Hollósi Gábor : ismerteti az önkormányzat 2020.I.félévi bevételeit és kiadásait. Elmondja, hogy 
a veszélyhelyzet miatt az iparűzési adó befizetésének határideje 2020.szeptember 30-ra  
kitolódott, emiatt nagyobb jellegű beruházást nem indítottunk el az első félévben, így 
kiadásaink elmaradtak a tervezettől. A pályázati támogatásból biztosított járdafelújítási 
munkákat elkezdtük. A Magyar Falu Program II. pályázati kiírásának eredménye 2020.október 
vagy november hónapban várható.                                            
 
                                                 ( írásos előterjesztés csatolva ) 
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Kérdés: 
 
Tischlerné Németh Noémi: az óvodai játszótér kialakításánál szereplő összeg,tartalmazza-e 
a pályázati támogatást ? 
 
Hollósi Gábor reagál a felvetésre: a játszótér kialakításához a kapott támogatáson kívül az  
önkormányzat saját forrást is biztosított. 
 
Lukácsné: ismerteti az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet- 
tervezetet. 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 12/2020.(IX.25.) rendeletét az önkormányzat 2020. évi  
költségvetéséről szóló 2/2020.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
                                                       ( rendelet csatolva ) 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi összevont költségvetés  
I. félévi teljesítését  
 
423 607 218 Ft bevétellel  
176 949 507 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: 
 
65/2020.(IX.15.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi 
összevont költségvetés I. félévi teljesítését  
 
423 607 218 Ft bevétellel  
176 949 507 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  
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5.) Lövő község településrendezési eszközeinek módosítása  
 
Hollósi Gábor. község településrendezési eszközei módosításának célja: 
 
A község természeti-táji környezetének és az épített környezet értékeinek megőrzése mellett 
az érvényes településrendezési eszközök módosítása: 
 
a) napelempark kialakítása a 053/12 hrsz ingatlanon általános mezőgazdasági területből 
különleges beépítésre nem szánt megújuló energiaforrás hasznosításának céljára 
szolgáló területbe való sorolással. 
 
b) 1207/2 hrsz.-ú ingatlanán a Kert utca déli meghosszabbítását – 1208/6 hrsz 
folytatásában és kertvárosias lakóterületből közlekedési területbe sorolását a szükséges 
mértékben. 
 
c) Kert utca 1211/5 hrsz-t is magába foglaló 1211/5 hrsz, 1208/7; 1208/8 vonatkozásában 
az építési övezeti előírás módosítása és az előkert 0-5 m-ben való megadása. 
 
d) Széchenyi utca szabályozásának rendezése a GYSEV ZRt-vel kötött megállapodás és a 
megállapodással összhangban 2020. január 23-ai telekalakítás vázrajz alapján. 
 
e) 023/8 hrsz ingatlan Má övezetből Má-1 jelű általános mezőgazdasági övezetbe sorolása 
és szántó művelési ág esetén 3000 m2 felett 3 %-os beépítéssel. 
 
f) 0103/3 hrsz Má övezetből Má-1 jelű általános mezőgazdasági övezetbe sorolása 3 %- 
os beépítéssel. 
 
Az Akcióterv Mérnöki Iroda Kft-től kapott ajánlat alapján a tervezési díj bruttó költsége 
2 921 000 Ft,ebből önkormányzatunkra eső költség bruttó 1 778 000 Ft.  
 
Lukácsné: a napelem park kialakításával kapcsolatos tervezési költségeket Hermann Róbert 
9421 Fertőrákos, Szent Sebestyén utca 21.szám alatti lakos vállalta. 
A terv módosítását Jurek Géza Elemér Lövő, Fő utca 203.szám alatti lakos és 
Horváth László Lövő, Fő utca 73.szám alatti lakos is kérte az e) és f) pontban elhangzottak  
szerint. Mindketten a tervezési költség 50 %-ának megfizetését vállalták. 
Horváth László vállalta, hogy a területén kialakításra kerülő lovardában a lövői gyermekek  
részére 1éves időtartamig ingyenes terápiás lovaglást biztosít.  
 
A jelenlévők a rendezési terv módosítását támogatták. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési eszközök 
módosításának megalapozása érdekében az alábbi településfejlesztési döntést hozza: 
 
1.)A képviselő-testület helyt adva Hermann Róbert egyéni vállalkozó kérelmének támogatja 
Lövő 053/12 hrsz.-ú ingatlan általános mezőgazdasági területből különleges beépítésre nem 
szánt megújuló energiaforrás hasznosításának céljára szolgáló területbe való sorolását.  
A módosítás indoka a megvalósítás alatt álló napelempark. 
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Határozati javaslat folytatása: 
 
2.)A képviselő-testület támogatja Lövő 1207/2 hrsz.-ú ingatlanon a Kert utca déli 
meghosszabbítását – 1208/6 hrsz folytatásában és kertvárosias lakóterületből közlekedési 
területbe sorolását a szükséges mértékben. A módosítás indoka a tömb feltárásnak biztosítása. 

 
3.)A képviselő-testület támogatja Lövő Kert utca 1211/5 hrsz-t is magába foglaló 1211/5 hrsz, 
1208/7; 1208/8 vonatkozásában az építési övezeti előírás módosítása és az előkert 0-5 m-ben 
való megadása. 

 
4.)A képviselő-testület a GYSEV ZRT-vel kötött megállapodás alapján a Széchenyi utca 
szabályozásának rendezése érdekében a 2020. január 23-ai telekalakítás vázrajz alapján a 
közlekedési területek kialakítását kívánja rendezni, amely korábban vasútüzemi területet is 
hátrányosan érintett.  

 
5.) A képvisel-testület helyt adva Jurek Géza Elemér Lövő,Fő utca 203.szám alatti lakos 
kérelmének támogatja Lövő 023/8 hrsz ingatlan Má övezetből Má-1 jelű általános  
mezőgazdasági övezetbe sorolását, szántó művelési ág esetén 3000 m2 felett 3 %-os 
beépítéssel. 
 
6.) A képvisel-testület helyt adva Horváth László Lövő, Fő utca 73.szám alatti lakos kérelmének 
támogatja Lövő 0103/3 hrsz ingatlan Má övezetből Má-1 jelű általános  
mezőgazdasági övezetbe sorolását, 3 %-os beépítéssel. 
 
7.)A képviselő-testület eltekint a 2/2005.(I.11.) Kormány rendelet szerinti környezeti hatás 
vizsgálattól. 

 
8.)A képviselő-testület a tervezési feladatokat az AKCIÓTERV Kft-nél, mint tervezőnél 
megrendeli. 
 
9.)A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Lövő község településrendezési eszközök 
módosításához az állami alapadatot igényelje meg. 
 
10.) A képviselő-testület a 2020.évi költségvetésében a településrendezési eszközök 
módosításához bruttó 1 778 000 Ft-ot biztosít. 
 
Határidő: 2021.január 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi  
határozatot hozta:  
 
66/2020.(IX.15.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
településrendezési eszközök módosításának megalapozása érdekében az alábbi 
településfejlesztési döntést hozza: 
 
1.)A képviselő-testület helyt adva Hermann Róbert egyéni vállalkozó kérelmének támogatja 
Lövő 053/12 hrsz.-ú ingatlan általános mezőgazdasági területből különleges beépítésre nem 
szánt megújuló energiaforrás hasznosításának céljára szolgáló területbe való sorolását.  
A módosítás indoka a megvalósítás alatt álló napelempark. 
 
2.)A képviselő-testület támogatja Lövő 1207/2 hrsz.-ú ingatlanon a Kert utca déli 
meghosszabbítását – 1208/6 hrsz folytatásában és kertvárosias lakóterületből közlekedési 
területbe sorolását a szükséges mértékben. A módosítás indoka a tömb feltárásnak biztosítása. 

 
3.)A képviselő-testület támogatja Lövő Kert utca 1211/5 hrsz-t is magába foglaló 1211/5 hrsz, 
1208/7; 1208/8 vonatkozásában az építési övezeti előírás módosítása és az előkert 0-5 m-ben 
való megadása. 

 
4.)A képviselő-testület a GYSEV ZRT-vel kötött megállapodás alapján a Széchenyi utca 
szabályozásának rendezése érdekében a 2020. január 23-ai telekalakítás vázrajz alapján a 
közlekedési területek kialakítását kívánja rendezni, amely korábban vasútüzemi területet is 
hátrányosan érintett.  

 
5.) A képvisel-testület helyt adva Jurek Géza Elemér Lövő,Fő utca 203.szám alatti lakos 
kérelmének támogatja Lövő 023/8 hrsz ingatlan Má övezetből Má-1 jelű általános  
mezőgazdasági övezetbe sorolását, szántó művelési ág esetén 3000 m2 felett 3 %-os 
beépítéssel. 
 
6.) A képvisel-testület helyt adva Horváth László Lövő, Fő utca 73.szám alatti lakos kérelmének 
támogatja Lövő 0103/3 hrsz ingatlan Má övezetből Má-1 jelű általános mezőgazdasági 
övezetbe sorolását, 3 %-os beépítéssel. 
 
7.)A képviselő-testület eltekint a 2/2005.(I.11.) Kormány rendelet szerinti környezeti hatás 
vizsgálattól. 

 
8.)A képviselő-testület a tervezési feladatokat az AKCIÓTERV Kft-nél, mint tervezőnél 
megrendeli. 
 
9.)A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Lövő község településrendezési eszközök 
módosításához az állami alapadatot igényelje meg. 
 
10.) A képviselő-testület a 2020.évi költségvetésében a településrendezési eszközök 
módosításához bruttó 1 778 000 Ft-ot biztosít. 
 
Határidő: 2021.január 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
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6.)Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer  
     2021. 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.  
 
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 Innovációs és Technológiai 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 2020. 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 2021. 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 2020. október 1. 
 
Az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott pályázatokat( „A” és „B” típusú ) 
2020. október 5-ig kell kiírni. A pályázatok beadási határideje: 2020. 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.   
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Hozzászólás: 
 
Hollósi Gábor: javaslom a képviselő-testületnek csatlakozzunk a Bursa Hungarica  
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021.évi fordulójához.  
 
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 
2021. évi fordulójához.                     
Az önkormányzat az ösztöndíjpályázat 2021. 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: 2020. október 1.  
 
 Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
                                                                                                                                                                                                                                                     
67/2020.( IX.15.)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 2021. évi fordulójához.                     
                                            Az önkormányzat az ösztöndíjpályázat 2021. 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: 2020. október 1. 
        
        Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
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7.) Egyéb feladatok      
 
Hollósi Gábor: a Lövői Horgász Egyesület a „Lövői horgásztó „működtetéséhez a szükséges 
engedélyeket megszerezte. A hatályos törvények értelmében a halgazdálkodási jogot az 
önkormányzat átadhatja az egyesületnek. Ismerteti az erre vonatkozó haszonbérleti szerződés  
tervezetét a képviselőknek.                                                                                                                                                                              
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának képviselő-testülete a tulajdonában lévő lövői 017/16 hrsz-ú 
ingatlanon található „Lövői horgásztón „meglévő halgazdálkodási jogát 2020.október 1-től 
2035.szeptember 30-ig haszonbérbe adja a Lövői Horgász Egyesület részére. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletében foglaltak 
szerinti Haszonbérleti szerződés aláírásával és kiadásával. 
 
Határidő: 2020.szeptember 30. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester   
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
68/2020.(IX.15.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 
tulajdonában lévő lövői 017/16 hrsz-ú ingatlanon található „Lövői horgásztón „meglévő 
halgazdálkodási jogát 2020.október 1-től 2035.szeptember 30-ig haszonbérbe adja a Lövői 
Horgász Egyesület részére. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletében foglaltak 
szerinti Haszonbérleti szerződés aláírásával és kiadásával. 
 
Határidő: 2020.szeptember 30. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester   
 
 
Hollósi Gábor: a képviselő-testület korábbi határozata alapján a bérbeadó köteles a bérlőket 90 
nappal előbb tájékoztatni a lakásbérleti szerződés módosításáról. Emiatt a testületnek a 
szerződések felülvizsgálatát el kell végeznie. Mindhárom bérlő kérte a lakásbérleti  
szerződésének a további meghosszabbítását. 
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Eddig havi 30 000 Ft bérleti díjat fizettek a bérlők a lakásokra. Megkérdezi maradjon-e ez a 
bérleti díj,vagy emeljük-e ennek összegét. 
 
Hozzászólás: 
 
Menyhárt Beáta:javaslom mindhárom lakás bérleti díját 40 000 Ft-ban állapítsa meg a  
testület,és  a lakásbérleti szerződéseket 2021.január 1-től-  2021.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 2021.janur 1-től - 2021.december  31-ig Siska-Kégler Brigitta 
9461. Lövő, Hunyadi  utca 1.b.szám alatti lakosnak bérbe adja. 
 
A képviselő-testület a bérleti díjat 2021.január 01-től havi 40 000 Ft-ban állapítja meg,és 
megbízza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésével. 
 
Határidő: 2020.szeptember 30. 
                
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi  
határozatot hozta:  
 
69/2020.(IX.15.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát 
                                           képező Hunyadi u.1.b.szám alatti önkormányzati lakást   
                                           2021.január 1-től -2021.december 31-ig Siska-Kégler Brigitta 
                                           9461. Lövő, Hunyadi utca 1.b. szám alatti lakosnak bérbe  
                                           adja. 
 
                                           A képviselő-testület a bérleti díjat 2021.január 1-től  havi 40 000  
                                           Ft-ban állapítja meg,és megbízza a polgármestert a bérleti  
                                           szerződés megkötésével. 
 
                                           Határidő: 2020.szeptember 30. 
                
                                           Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező Hunyadi u.1.c.szám 
alatti önkormányzati lakást 2021.január 1-től - 2021.december  31-ig Dr.Varga Bence  9461. 
Lövő, Hunyadi utca 1.c. szám alatti lakosnak bérbe adja. 
 
A képviselő-testület a bérleti díjat 2021.január 1-től havi 40 000 Ft-ban állapítja meg,és 
megbízza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésével. 
 
Határidő: 2020.szeptember 30. 
                
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi  
határozatot hozta:  
 
70/2020.(IX.15.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát 
                                           képező Hunyadi u.1.c. szám alatti önkormányzati lakást   
                                           2021.január 1-től -2021.december 31-ig Dr. Varga Bence  
                                           9461. Lövő, Hunyadi utca 1.c. szám alatti lakosnak bérbe  
                                           adja. 
 
                                          A képviselő-testület a bérleti díjat 2021.január 1-től  havi 40 000  
                                          Ft-ban állapítja meg,és megbízza a polgármestert a bérleti szerződés    
                                          megkötésével. 
 
                                          Határidő: 2020.szeptember 30. 
                
                                          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 2021.január 1-től - 2021.december 31-ig Papp Tibor 9461. Lövő, 
Hunyadi utca 1. szám alatti lakosnak bérbe adja. 
 
A képviselő-testület a bérleti díjat 2021.január 1-től havi 40 000 Ft-ban állapítja meg,és 
megbízza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésével. 
 
Határidő: 2020.szeptember 30. 
                
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi  
határozatot hozta:  
 
71/2020.(IX.15.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát 
képező Hunyadi u.1.szám alatti önkormányzati lakást 2021.január 1-től - 2021.december 31-
ig Papp Tibor 9461. Lövő, Hunyadi utca 1. szám alatti lakosnak bérbe adja. 
 
A képviselő-testület a bérleti díjat 2021.január 1-től havi 40 000 Ft-ban állapítja meg,és 
megbízza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésével. 
 
Határidő: 2020.szeptember 30. 
                
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
Hollósi Gábor: mindenki előtt ismert, hogy tanyagondoki busz beszerzésére pályázatot 
nyújtottunk be a Magyar Falu Program keretében, és vállaltuk, hogy 2020.november 1-től 
a tanyagondoki szolgáltatást elindítjuk a településen. A szolgáltatás nyilvántartásba vételéhez 
a szükséges dokumentumokat már benyújtottuk. A szolgáltatáshoz tanyagondnokot kell 
alkalmazni közalkalmazotti munkakörben, és erre pályázatot kell kiírni. 
Ismerteti a falugondoki munkakörre kiírt pályázati felhívást a jelenlévőknek. 
 
A jelenlévők javasolták a pályázat meghirdetését. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
  
                                               tanyagondnok munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Győr-Moson-Sopron Megye 9461 Lövő, Fő u.181. 

A munkakörbe tartozó feladatok: 

Közreműködés étkeztetésben, házi segítségnyújtás biztosításában, közösségi és szociális 
információk szolgáltatásában, az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, 
gyermekszállítás, óvodások, iskolások, fiatalok szállítása, a közösségi, művelődési, sport- és 
szabadidős rendezvények szervezése.  
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Határozati javaslat folytatása: 

A szociális törvény és a végrehajtási rendeletei, valamint az önkormányzat rendelete és szakmai 
programja által meghatározott tanyagondnoki szolgálatra vonatkozó feladatok ellátása, továbbá 
karbantartói feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek: 

- 8 általános  
- tanyagondnoki képesítés, vagy a tanyagondnoki képzés vállalása  
- B kategóriás jogosítvány  
- magyar állampolgárság 
- büntetlen előélet 
- cselekvőképesség 
- orvosi alkalmassági vizsgálat 
- legalább 2 év gépjárművezetői gyakorlat  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
-  helyismeret  
-  szociális területen szerzett - legalább 3-5 év szakmai tapasztalat 

Elvárt kompetenciák: 

- önálló munkavégzési képesség 
- precíz munkavégzés 
- empatikus képesség 
- szociális érzékenység  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

-  szakmai önéletrajz 
- végzettséget igazoló okmányok másolata 
- vezetői engedély másolata 
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  
- igazolás a tanyagondnoki tanfolyam meglétéről, vagy nyilatkozat a tanfolyam 

elvégzésének vállalásáról 
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázatban foglalt személyes adatainak  a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul 
-  nyilatkozat arról, hogy a pályázatát a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen 

tárgyalja   
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:  

A munkakör legkorábban a 2020. november 01. napjától tölthető be. 
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Határozati javaslat folytatása: 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 25. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hollósi Gábor polgármester nyújt, a 06 
30 443 73 81 -es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

- postai úton, a pályázatnak Lövő Község Önkormányzata címére történő megküldésével 
(9461 Lövő, Fő u.181.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: tanyagondnok. 

-  elektronikus úton Hollósi Gábor polgármester részére a polgarmester@lovo.hu e-mail 
címen keresztül. 

- személyesen: Hollósi Gábor polgármester 9461 Lövő, Fő u.181. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatokat Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 31. 

Határidő: 2020.október 31. 

Felelős: Hollósi Gábor polgármester  

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi  
határozatot hozta:  
 
72/2020.(IX.15.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet 
  
                                               tanyagondnok munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Győr-Moson-Sopron Megye 9461 Lövő, Fő u.181. 
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Határozat folytatása: 

A munkakörbe tartozó feladatok: 

Közreműködés étkeztetésben, házi segítségnyújtás biztosításában, közösségi és szociális 
információk szolgáltatásában, az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, 
gyermekszállítás, óvodások, iskolások, fiatalok szállítása, a közösségi, művelődési, sport- és 
szabadidős rendezvények szervezése. A szociális törvény és a végrehajtási rendeletei, valamint 
az önkormányzat rendelete és szakmai programja által meghatározott tanyagondnoki 
szolgálatra vonatkozó feladatok ellátása, továbbá karbantartói feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek: 

- 8 általános  
- tanyagondnoki képesítés, vagy a tanyagondnoki képzés vállalása  
- B kategóriás jogosítvány  
- magyar állampolgárság 
- büntetlen előélet 
- cselekvőképesség 
- orvosi alkalmassági vizsgálat 
- legalább 2 év gépjárművezetői gyakorlat  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
-  helyismeret  
-  szociális területen szerzett - legalább 3-5 év szakmai tapasztalat 

Elvárt kompetenciák: 

- önálló munkavégzési képesség 
- precíz munkavégzés 
- empatikus képesség 
- szociális érzékenység  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

-  szakmai önéletrajz 
- végzettséget igazoló okmányok másolata 
- vezetői engedély másolata 
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  
- igazolás a tanyagondnoki tanfolyam meglétéről, vagy nyilatkozat a tanfolyam 

elvégzésének vállalásáról 
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázatban foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul 
-  nyilatkozat arról, hogy a pályázatát a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen 

tárgyalja   
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Határozat folytatása: 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:  

A munkakör legkorábban a 2020. november 01. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 25. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hollósi Gábor polgármester nyújt, a 06 
30 443 73 81 -es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

- postai úton, a pályázatnak Lövő Község Önkormányzata címére történő megküldésével 
(9461 Lövő, Fő u.181.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: tanyagondnok. 

-  elektronikus úton Hollósi Gábor polgármester részére a polgarmester@lovo.hu e-mail 
címen keresztül. 

- személyesen: Hollósi Gábor polgármester 9461 Lövő, Fő u.181. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatokat Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 31. 

Határidő: 2020.október 31. 

Felelős: Hollósi Gábor polgármester  

 
Kérdések, bejelentések:  
 
Balics Kamill: mi lesz a házak előtt otthagyott levágott fákkal ? Mikor tervezik a kertaljai út 
felújítását ? A szennyvíztelepre vezető út önkormányzati tulajdonban van, ennek a  
felújítása magas költséggel járna, de az út szélét le lehetne szedetni.  
A parkok fűnyírása nem megoldott, szükség lenne egy fűgyűjtés tartályra. 
Megkérdezi a tűzoltók végezzenek fertőtlenítést a községben mostani járványügyi  
helyzetre való tekintettel ? 
  
Menyhárt Beáta: a buszmegállókra milyen ajánlatokat kaptunk, és mekkora ezek költsége ? 
Megkérdezi a Fő utca és a Szent István utca mögötti területre az  új telkek kialakítására  
megérkezett-e vázrajz ? 
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