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Lövő Község Önkormányzata 
 
Lövő      
 
3-1/2022. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: 2022.február 11-én az önkormányzat hivatali helyiségében a képviselő-testület  
nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Hollósi Gábor polgármester 
                       Tischlerné Németh Noémi alpolgármester    
                       Balics Kamill 
                       Lövői Gergely        
                       Menyhárt Beáta  
                       Papp Tibor   
                       Spóner Tiborné képviselők  
                       Lukács Antal Györgyné jegyző  
                       Vissi Enikő Erzsébet adóügyi előadó   
 
Hollósi Gábor: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai teljes 
létszámban megjelentek, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat fogadja el a 
mai ülésén: 
 

1) Az önkormányzat 2022.évi pénzügyi tervének előzetes tárgyalása  

2) A polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása  
 

3) A Lövői Napsugár Óvoda és a Lövői Napocska Családi Bölcsőde zárva tartási  
idejének meghatározása  

 
4) Egyéb feladatok  

 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
 
A jelenlévők a javasolt napirendi pontokkal egyetértettek. 
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A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
12/2022.(II.11.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi  
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén: 
 

1) Az önkormányzat 2022.évi pénzügyi tervének előzetes tárgyalása  
 

2) A polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása  
 

3) A Lövői Napsugár Óvoda és a Lövői Napocska Családi Bölcsőde zárva tartási  
idejének meghatározása  
 

4) 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 
jegyzőkönyvét Tischlerné Németh Noémi hitelesítse. 
 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Tischlerné 
Németh Noémit választja meg.  
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
13/2022.(II.11.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
jegyzőkönyv hitelesítőnek Tischlerné Németh Noémit választja meg.  
 
 Határidő: Azonnal  
  
 Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
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1) Az önkormányzat 2022.évi pénzügyi tervének előzetes tárgyalása 
 
Vissi Enikő Erzsébet: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a községben működő egyesületek 
és alapítványok mekkora összegű támogatásra nyújtottak be igényét 2022.évre, illetve  
mekkora összegű támogatást kaptak az előző évben. 
 
 
                                                  ( írásos előterjesztés csatolt 
 
Hozzászólás:  
 
Hollósi Gábor: a civil szervezetek támogatásának megállapítására a következő ülésen kerül  
majd, kérem addig ezekre mindenki alakítsa ki a véleményét. Tájékoztatja a jelenlévőket 
arról, hogy a Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft.-ben is tervezünk béremelést, 
illetve az ügyvezető bérének emelését is tervezzük, melyet a képviselő-testületnek kell majd 
megállapítani.  
 
 

2) 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 1 300 000 Ft.  
 
 
Az Mötv. 71.§ (4) bekezdése kimondja: 
 
„A polgármester illetménye a (2 ) bekezdésben meghatározott összeg  
 
b.) 50%- az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében. 
 
Az Mötv.71.§ (5) bekezdése kimondja: 
 
„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 lakosságszámot figyelembe véve  
2022. január 1-től havi 325 000 Ft tiszteletdíj állapítható meg.  
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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 48 750 Ft lehet. Ennél 
magasabb összegű költségtérítés megállapítására a képviselő-testületnek nincs lehetősége. 
 
 
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, bejelenti nem kíván 
részt venni a szavazásban. 
 
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 kizárja. 
 
Határidő: Azonnal 
 
Felelős: Lukács Antal Györgyné jegyző   
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal,1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
14/2022.(II.11.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hollósi Gábor 
polgármestert a döntéshozatalból kizárja. 
 
Határidő: Azonnal 
 
Felelős: Lukács Antal Györgyné jegyző    
 
 
Lukácsné: javaslom a képviselő-testületnek, hogy a polgármester úr tiszteletdíját 2022.január 
1-től havi 325 000 Ft-ban, költségtérítését 48 750 Ft-ban állapítsa meg. 
A polgármester tiszteletdíjára és a költségtérítésére a központi költségvetés 2022.évre  
1 957 827 Ft-ot biztosít.  
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Lukács Antal Györgyné az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Hollósi Gábor polgármester részére  
2022.január 01-től  
  
a.) havi    325 000 Ft tiszteletdíjat, 
b.) havi      48 750 Ft költségtérítést állapít meg. 

                      
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2022.február 28. 
 
Felelős: Lukács Antal Györgyné jegyző 
                                      
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodással nélkül,1 fő a szavazásban nem vett részt  
az alábbi  határozatot hozta: 
                                                                   
15/2022.(II.11.) határozat: Lövő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Hollósi Gábor 
polgármester részére 2022.január 01-től  
  
a.) havi    325 000 Ft tiszteletdíjat, 
b.) havi      48 750 Ft költségtérítést állapít meg. 
 
Határidő: 2022.február 28. 
 
Felelős: Lukács Antal Györgyné jegyző 
 
 
 
3)A Lövői Napsugár Óvoda és a Lövői Napocska Családi Bölcsőde zárva tartási  
idejének meghatározása  
 
Lukácsné: a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 3.§ (7) bekezdése alapján az óvoda 
nyári zárva tartásáról a február 15-ig kell dönteni a fenntartónak. A nevelés nélküli 
munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.  
 
 
Hozzászólás:  
 
Hollósi Gábor: az intézményvezetőjével ez ügyben egyeztettem, és véleményüket figyelembe 
véve a zárva tartás időpontját 2022.július 1-től 2022.július 31-ig javaslom megállapítani. 
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022.évben a Lövői Napsugár Óvoda 
zárva tartási idejét 2022.július 1-től – 2022.július 31-ig állapítja meg. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2022.február 28. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek: 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
16/2022.(II.11.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022.évben a 
Lövői Napsugár Óvoda zárva tartási idejét 2022.július 1-től – 2022.július 31-ig állapítja 
meg. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2022.február 28. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
Lukácsné: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények, 
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) 
NM rendelet 37.§ (3) bekezdése szerint a fenntartó minden év február 15-éig a bölcsőde 
ellátást nyújtó intézmény nyári zárva tartási időpontját meghatározza. 
   
 
Hozzászólás:  
 
Hollósi Gábor: a családi bölcsődénkben a szolgáltatást nyújtóval ez ügyben egyeztettem, és 
véleményüket figyelembe véve a zárva tartás időpontját 2022.július 1-től 2022.július 31-ig 
javaslom megállapítani. 
 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022.évben a Lövői Napocska Családi 
Bölcsőde zárva tartási idejét 2022.július 1-től – 2022.július 31-ig állapítja meg. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2022.február 28. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek: 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
17/2022.(II.11.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022.évben a 
Lövői Napocska Családi Bölcsőde zárva tartási idejét 2022.július 1-től – 2022.július 31-ig 
állapítja meg. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2022.február 28. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 

1.) Egyéb feladatok  
 
 
Lukácsné: a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárás  
keretében vizsgálta a képviselő-testület 2021.november 26.napján és 2021.december 
15.napján tartott nyílt ülések jegyzőkönyveit és testületi üléseken elfogadott határozatait.  
Ismerteti a Kormányhivatalhoz érkezett GY/04/276-2/2022.számú javaslatot a jelenlévőknek. 
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal 2022.január 26-án kiadott GY/04/276-2/2022.számú javaslatát megismerte, 
azt elfogadja. 
 
A képviselő-testület a jövőben az Mötv. hivatkozott rendelkezéseinek megtartására nagyobb  
figyelmet fordít. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármester a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2022.február 25. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek: 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
18/2022.(II.11.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Győr-Moson-
Sopron Megyei Kormányhivatal 2022.január 26-án kiadott GY/04/276-2/2022.számú javaslatát 
megismerte, azt elfogadja. 
 
A képviselő-testület a jövőben az Mötv. hivatkozott rendelkezéseinek megtartására nagyobb  
figyelmet fordít. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármester a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2022.február 25. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
Hollósi Gábor: az előző ülésen a képviselő-testület döntött arról, hogy a belterületi utak, járdák 
hidak felújítására pályázatot nyújt be a Lövő, Fő utca 109-től a 117. számú,és a Lövő, Fő utca 
118-tól a Fő utca 146.számú ingatlanok előtti járdák burkolatának felújítására. A fejlesztés 
költsége összesen: 38 136 881 Ft volt, melyre 50 %-os támogatást lehet igényelni,50 %-os 
önerő biztosításával. A benyújtott pályázatunkra hiánypótlás érkezett. Az 50-50 %-os igényelt 
támogatás-vállalt önerő miatt a rendszer csak egész összeget fogad el. A kerekítés miatt 
változtatni szükséges a határozatban lévő összegeken, de végösszeg nem változik. 
Javaslom a képviselő-testületnek 7/2022.(I.12.) számú határozatát ennek megfelelően 
módosítsa. 
 
A képviselők a határozat módosításával egyetértettek.   
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2022.(I.12.) számú határozatát az 
alábbiak szerint módosítja: 

„A fejlesztés költségvetése: (Forint) 

Megnevezés Igényelt támogatás 
összege 

Vállalt önerő 
összesen 

Összesen 

Beruházás összesen 19.068.440 Ft 19.068.441 Ft 38.136.881 Ft 
„                                                                                                                                                       
 
A határozat módosítással nem érintett rendelkezései továbbra is hatályban maradnak. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: Azonnal 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
19/2022.(II.11.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a 7/2022.(I.12.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

„A fejlesztés költségvetése: (Forint) 

Megnevezés Igényelt támogatás 
összege 

Vállalt önerő 
összesen 

Összesen 

Beruházás összesen 19.068.440 Ft 19.068.441 Ft 38.136.881 Ft 
„                                                                                                                                                       
 
A határozat módosítással nem érintett rendelkezései továbbra is hatályban maradnak. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: Azonnal 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
 
Hollósi Gábor: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a közvilágítás üzemeltetésére a 
Polytechnic- Light Kft.-vel megkötött szerződést fel kívánja mondani, mivel folyamatosan 
szerződésszegést követnek el, a bejelentett hibákat csak hosszú idő után, illetve nem 
is javítják meg. Jelenleg a hibabejelentő rendszerben bejelentett címek közül,23 még javítatlan. 
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a közvilágítási karbantartási feladatokat a későbbiekben 
az E.ON-nal kívánja megoldani. Ismerteti az 1 és 2 éves szerződésre beérkezett ajánlatokat. 
Várhatóan az 1 évre vonatkozó szerződést fogja megkötni. 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a kisegítő személyek foglalkoztatására vonatkozó 
szerződés 2022.február 28-án lejár. A képviselők javaslatát kéri mi legyen a 2 személy további 
sorsa. 
 
Hozzászólás: 
 
Balics Kamill: javalom a szerződésüket további egy hónappal 2022.március 31-ig  
meghosszabbítani. 
 
Az elhangzott javaslattal a jelenlévők egyetértettek. 
 
Bejelentések: 
 
Tischlerné Németh Noémi: a közterületen lévő fákat a lakosok közül többen megnyírják, van 
aki ezt szabálytalanul teszi, ezzel kárt okozva a fáknak. Javaslom a hívják fel a lakók figyelmét 
ezekhez ne nyúljanak hozzá.  
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