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Lövő Község Önkormányzata  
 
Lövő     
 
11-1/2020. 
 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: 2020.október 26-án az önkormányzat hivatali helyiségében a képviselő-testület  
rendkívüli nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  Hollósi Gábor polgármester 
                        Tischlerné Németh alpolgármester    
                        Balics Kamill   
                        Lövői Gergely  
                        Menyhárt Beáta   
                        Papp Tibor  
                        Spóner Tiborné képviselők  
                        Lukács Antal Györgyné jegyző  
         
                      
Hollósi Gábor: köszönti az ülésen megjelenteket és a meghívottakat. Megállapítja, hogy a 
képviselő-testület tagjai teljes létszámban megjelentek, 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.) A tanyagondnok munkakörre beérkezett pályázat elbírálása  
 
2.)Társulási megállapodások módosítása, elfogadása  
 
3.)Egyéb feladatok 
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
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78/2020.(X.26.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi  
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén: 
 
1.) A tanyagondnok munkakörre beérkezett pályázat elbírálása  
 
2.)Társulási megállapodások módosítása, elfogadása  
 
3.)Egyéb feladatok 
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
Hollósi Gábor: Lövő Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata 
értelmében a jegyzőkönyveket egy képviselőnek is alá kell írni, javaslom, hogy a mai ülés 
jegyzőkönyveit Spóner Tiborné hitelesítse. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Spóner  
Tibornét választja meg.  
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
79/2020.(X.26.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv 
hitelesítőnek Spóner Tibornét választja meg.  
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
 
1.)A tanyagondnok munkakörre beérkezett pályázat elbírálása  

 
Hollósi Gábor: a képviselő-testület a tanyagondnok munkakör betöltésére 2020.szeptember 
15-én pályázatot írt ki a 72/2020.(IX.15.) számú határozatával. 
 
A munkakörre két személy érdeklődött, de csak egy személy Horváth Márk Ferenc Lövő, Fő 
utca 184.szám alatti lakos nyújtotta be pályázatát, aki a pályázatának elbírálását nyílt ülésen  
kérte. Ismerteti a pályázó önéletrajzát, és a benyújtott okmányokat. 
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Elmondja, hogy nevezett személy 2019.július 15-től áll az önkormányzatunk alkalmazásában 
karbantartói munkaviszonyban. 
 
A hatályos jogszabályok alapján a tanyagondnokot közalkalmazotti jogviszonyban kell  
foglalkoztatni, így javaslom 2020.november 1-től alkalmazzuk őt. 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy pályázati úton a tanyagondoki szolgálat  
működtetéséhez szükséges gépjármű megvásárlásához a támogatást megkaptuk, a gépjármű 
beszerzéséhez az előkészületi munkákat megkezdtük, néhány kiegészítő eszközt saját forrásból 
kell beszereznünk.  
 
                                                 (a pályázó nyilatkozata csatolva ) 
 
 
A jelenlévők Horváth Márk Ferenc tanyagondnokként történő foglalkoztatását támogatták. 
 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Horváth Márk Ferenc 
9461 Lövő, Fő utca 184.szám alatti lakost közalkalmazotti jogviszonyban 2020.november 1-től 
tanyagondnokként alkalmazza. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2020.október 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi  
határozatot hozta:   
 
80/2020.(X.26.) határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,  
hogy Horváth Márk Ferenc 9461 Lövő, Fő utca 184.szám alatti lakost közalkalmazotti  
jogviszonyban 2020.november 1-től tanyagondnokként alkalmazza. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2020.október 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
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2.) Társulási megállapodások módosítása, elfogadása  
 
 
Lukácsné: A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Társulás Társulási Tanácsa 2020.október 
12-én megtartott ülésén Gyalóka község új polgármesterének megválasztása miatt  
a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Megállapodását módosította, és 
azt elfogadta. 
 
A Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásában lévő adatok átvezetéséhez szükséges, 
hogy a Társulási Megállapodást a Társulás tagjainak képviselő-testületei elfogadják. Kérik, 
hogy a csatolt Társulási Megállapodást szíveskedjünk a képviselő-testület elé terjeszteni, és 
minősített többséggel elfogadtatni. 
 
Ismerteti a módosított Társulási Megállapodást a jelenlévőknek. 

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását az 
előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírásával. 
 
Határidő: 2020.november 30. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
81/2020.(X.26.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodását az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírásával. 
 
Határidő: 2020.november 30. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
Lukácsné: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy az Alpokalja Kistérség Társulási Tanácsa a 
2020.október 12-én megtartott ülésén az Alpokalja Kistérség Társulási Megállapodását 
Gyalóka község új polgármesterének megválasztása, és a tagdíj megállapítására való  
rendelkezés pontosítása miatt módosította, és azt elfogadta. 
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A Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásában lévő adatok átvezetéséhez szükséges, 
hogy a Társulási Megállapodást a Társulás tagjainak képviselő-testületei elfogadják.  
 
Kérik ,hogy a csatolt Társulási Megállapodást szíveskedjünk a képviselő-testület elé terjeszteni, 
és minősített többséggel elfogadtatni. Ismerteti a módosított Társulási Megállapodást a 
jelenlévőknek. 
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi. 

Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alpokalja Kistérség módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztésben 
foglalt tartalommal elfogadja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírásával. 

Határidő: 2020.november 30. 

Felelős: Hollósi Gábor polgármester 

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 

82/2020.(X.26.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alpokalja 
Kistérség módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának 
módosítását az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírásával. 

Határidő: 2020.november 30. 

Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
3.) Egyéb feladatok  
 
Lukácsné: ismerteti az Alpokalja Kistérség Társulási Tanácsa Elnökének megkeresését. 
A Társulás az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejleszt Egyesület - Kulturháló Kislépték - Térségi 
kulturális hálózatot erősítő kisléptékű kezdeményezések támogatása című projektjének 
lebonyolításához  2 499 990 Ft felhalmazási célú visszatérítendő támogatás kér az  
önkormányzattól. Ezen projekthez előleget nem tudtak felvenni,a rendezvények szervezését 
biztosító vállalkozó már benyújtotta a számláját.Mivel a Társulás számláján ekkora összeg 
nincs,ezért kérik ennek megelőlegezését. 
 
A jelenlévők javasolták a visszatérítendő támogatás megállapítását. 
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alpokalja Kistérség VP6-19.2.1.-5-
5.1.1-17 kódszámú, Alpokalja-Fertő táj Vidékfejleszt Egyesület - Kulturháló Kislépték - 
Térségi kulturális hálózatot erősítő kisléptékű kezdeményezések támogatása című 
projektjének lebonyolítására 2 499 990 Ft felhalmazási célú visszatérítendő támogatást 
biztosít. 
 
A képviselő-testület a 2020.évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást  
rendeli el: 
 
ZÁROLÁS:  A K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadási előirányzaton 2 499 990 Ft. 
 
KIADÁSI PÓTEL ŐIRÁNYZAT : a képviselő-testület a K86 Felhalmozási célú  
visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre rovaton 2 499 990 Ft-ot biztosít. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével, és a megállapított 
összeg átutalásával. 
 
Határidő: 2020. október 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
83/2020.(X.26.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
az Alpokalja Kistérség VP6-19.2.1.-5-5.1.1-17 kódszámú, Alpokalja-Fertő táj Vidékfejleszt 
Egyesület - Kulturháló Kislépték - Térségi kulturális hálózatot erősítő kisléptékű 
kezdeményezések támogatása című projektjének lebonyolítására 2 499 990 Ft felhalmazási 
célú visszatérítendő támogatást biztosít. 
 
A képviselő-testület a 2020.évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást  
rendeli el: 
 
ZÁROLÁS:  A K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadási előirányzaton 2 499 990 Ft. 
 
KIADÁSI PÓTEL ŐIRÁNYZAT : a képviselő-testület a K86 Felhalmozási célú  
visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre rovaton 2 499 990 Ft-ot biztosít. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével, és a megállapított 
összeg átutalásával. 
 
Határidő: 2020. október 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
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Lukácsné: ismerteti a Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft.(a továbbiakban: Kft.) 
ügyvezetőjének Lágler Évának a levelét. Az Irányító Hatóság  a Kft. „Az Alpokalja -Fertő táj 
kerékpáros és aktív turizmusát erősítő KISLÉPTÉKŰ kezdeményezések támogatása” című 
projektjét támogatásra alkalmasnak minősítette, és 1 209 486 Ft támogatást állapított meg a 
ehhez. A projekt teljes költsége 2 418 975 Ft. A projekt keretében faház és kerti pavilon kerül 
beszerzésre, honlap fejlesztés és rendezvény szervezés valósul meg A projekthez 50 %-os saját  
forrást kell biztosítani, melyet javaslom részükre az önkormányzat biztosítson. 
A támogatás összegét is meg kell előlegezni az önkormányzatnak, mivel ezt utólag kapja meg 
a Kft. 
 
Hozzászólás: 
 
Hollósi Gábor: javaslom a képviselő-testületnek az önkormányzat 2020.évi költségvetésének 
átcsoportosításával biztosítson 2 418 975 Ft támogatást a Kft.-nek, melyből 1 209 486 Ft-ot 
visszatérítendő támogatásként kapnak meg.    
 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szolgáltató és Kulturális Központ 
Nonprofit Kft.” VP6-19.2.1.-5-2.1-17 kódszámú, Alpokalja-Fertő táj Vidékfejleszt Egyesület -
Az Alpokalja -Fertő táj kerékpáros és aktív turizmusát erősítő KISLÉPTÉKŰ  
kezdeményezések támogatása” című projektjéhez az Önkormányzat 2020. évi   
költségvetéséből 2 418 975 Ft pénzbeli támogatást biztosít, melynek 50 % felhalmozási célú 
támogatás, 50 %-a visszatérítendő támogatás.   
 
A képviselő-testület a 2020.évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást  
rendeli el: 
 
ZÁROLÁS:  A K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése rovaton 2 418 975 Ft. 
 
KIADÁSI PÓTEL ŐIRÁNYZAT : a képviselő-testület a K86 Felhalmozási célú  
visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 1 209 486 Ft-ot,  
K89 Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson kívülre 1 209 489 Ft-ot rovatokon.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével, és a megállapított 
összeg átutalásával. 
 
Határidő: 2020.október 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
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84/2020.(X.26.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft.” VP6-19.2.1.-5-2.1-17 kódszámú, Alpokalja-
Fertő táj Vidékfejleszt Egyesület -Az Alpokalja -Fertő táj kerékpáros és aktív turizmusát erősítő 
KISLÉPTÉKŰ kezdeményezések támogatása” című projektjéhez az Önkormányzat 2020. évi  
költségvetéséből 2 418 975 Ft  pénzbeli támogatást biztosít, melynek 50 % felhalmozási célú 
támogatás, 50 %-a visszatérítendő támogatás.   
 
A képviselő-testület a 2020.évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást  
rendeli el: 
 
ZÁROLÁS:  A K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése rovaton 2 418 975 Ft. 
 
KIADÁSI PÓTEL ŐIRÁNYZAT : a képviselő-testület a K86 Felhalmozási célú  
visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 1 209 486 Ft-ot,  
K89 Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson kívülre 1 209 489 Ft-ot rovatokon.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével, és a megállapított 
összeg átutalásával. 
 
Határidő: 2020.október 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
Hollósi Gábor: a Feki Webstudio készítette el az önkormányzatunk honlapját. Ahhoz, hogy  
a vakok és gyengén látok számára is elérhetővé tegyük akadálymentesíteni kell a honlapot. 
Ehhez ajánlatot kértünk a Feki Webstudiotól. A benyújtott árajánlatuk alapján 300 000 Ft + 
ÁFA összegből tudnák megvalósítani ezt.  
 
Hozzászólás: 
 
Balics Kamill: javaslom az akadálymentesítés megvalósítását. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lövői akadálymentes honlap  
szerkesztéséhez 381 000 Ft-ot biztosít a Feki Webstudio részére.  
 
A képviselő-testület a 2020.évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást  
rendeli el: 
 
ZÁROLÁS:  A K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése rovaton 381 000 Ft. 
 
KIADÁSI PÓTEL ŐIRÁNYZAT : a képviselő-testület a K321 Informatikai szolgáltatás 
rovoton 300 000 Ft-ot, a K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 
rovoton 81 000 Ft-ot biztosít.  
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Határozati javaslat folytatása: 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével, és a megállapított 
összeg átutalásával. 
 
Határidő: 2020.december 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértetek. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
85/2020.(X.26.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lövői  
akadálymentes honlap szerkesztéséhez 381 000 Ft-ot biztosít a Feki Webstudio részére.  
 
A képviselő-testület a 2020.évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást  
rendeli el: 
 
ZÁROLÁS:  A K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése rovaton 381 000 Ft. 
 
KIADÁSI PÓTEL ŐIRÁNYZAT : a képviselő-testület a K321 Informatikai szolgáltatás  
rovoton 300 000 Ft-ot, a K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 
rovoton 81 000 Ft-ot biztosít.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével, és a megállapított 
összeg átutalásával. 
 
Határidő: 2020.december 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
Bejelentés:   
 
Menyhárt Beáta: korábban felmerült, hogy két helyre szeretnénk az új buszmegállót felállítani.  
Javaslom az Alma-Red Kft.-től is kérjenek erre árajánlatot. 
 
Hollósi Gábor reagál a felvetésre: az árajánlat megkérésének nincs akadálya, ha több 
lehetőségünk lesz, könnyeben tudunk majd választani.  
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