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Lövő Község Önkormányzata       
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
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1/2022.(I.12.)                                                  Az ülés napirendi pontjainak elfogadása  
 
2/2022.(I.12.)                                                  Menyhárt Beáta megválasztása 
                                                                        jegyzőkönyv hitelesítőnek  
 
3/2022.(I.12.)                                                 TOP Plusz 1.2.1-21 kódszámú kiírásra, Élhető  
                                                                       települések elnevezésű pályázati felhívásra  
                                                                       támogatási igény benyújtása   
  
4/2022.(I.12.)                                                 TOP Plusz 2.1.1-21 kódszámú kiírásra,  
                                                                       Önkormányzati épületek energetikai  
                                                                       korszerűsítése elnevezésű pályázati felhívásra  
                                                                       támogatási igény benyújtása  
 
 
5/2022.(I.12.)                                                  Magyar Falu Program keretében     

                                                meghirdetett pályázatok benyújtásáról   
                                                döntés  
 
 

6/2022.(I.12.)                                                 A Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit 
                                                                       Kft. Javadalmazási szabályzatának elfogadása 
 
 
7/2022.(I.12.)                                                 Belterületi járda felújítására pályázat benyúj- 
                                                                       tása  
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Lövő Község Önkormányzata 
 
Lövő      
 
1/2022. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: 2022.január 12-én az önkormányzat hivatali helyiségében a képviselő-testület  
rendkívüli nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Hollósi Gábor polgármester 
                       Tischlerné Németh Noémi alpolgármester    
                       Menyhárt Beáta  
                       Papp Tibor   
                       Spóner Tiborné képviselők  
                       Lukács Antal Györgyné jegyző  
 
Meghívott: Lágler Éva ügyvezető   
 
Hollósi Gábor: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai közül    
5 fő megjelent, igazoltan távolmaradt 2 fő, így az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Szolgáltató és Kulturális Nonprofit Kft-nél az Állami 
Számvevőszék ellenőrzést tart. Az ellenőrzés keretében a Kft. több szabályzatát fel kell tölteni 
a megadott felületre. Ilyen szabályzat a Javadalmazási szabályzat, melyet a képviselő-
testületnek kell elfogadni. A fentiek miatt javaslom a napirendi pontokat kiegészíteni Egyéb 
feladatokkal. 
   
A képviselők a napirendi pontok kiegészítését támogatták. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat fogadja el a 
mai ülésén: 
 
1.) Tájékoztató a TOP Plusz pályázatokról, pályázatok benyújtásáról döntés  
 
2.) Tájékoztató a Magyar Falu Program keretében benyújtandó pályázatokról, pályázatok 
benyújtásáról döntés  
 
3.) 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: 
 
1/2022.(I.12.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi  
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén: 
 
1.) Tájékoztató a TOP Plusz pályázatokról, pályázatok benyújtásáról döntés  
 
2.) Tájékoztató a Magyar Falu Program keretében benyújtandó pályázatokról, pályázatok 
benyújtásáról döntés  
 
3.) 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 
jegyzőkönyvét Menyhárt Beáta hitelesítse. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Menyhárt 
Beátát választja meg.  
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
2/2022.(I.12.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv 
hitelesítőnek Menyhárt Beátát választja meg.  
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
 
1.) Tájékoztató a TOP Plusz pályázatokról, pályázatok benyújtásáról döntés  
                            
Hollósi Gábor: A TOP Plusz pályázat keretében a csapadékvíz elvezető rendszer létesítésére 
kívánunk pályázatot benyújtani. A Horváth Ferenc utcában a tervezett úttest és a Völcsej felé 
eső ingatanok között mintegy 400 méteren, az északi összekötő úton-az út mindkét oldalán – 
105 illetve 125 méter hosszan trapéz szelvényű szikkasztóárkok kerülnének kiépítésre. A 
tervezett kapubejárókban, a befogadó árkok bekötése előtt, valamint a keresztező utak alatt 
DN 300 mm PP anyagú csatornák ( áteresz ) kerülnének lefektetésre. A támogatási igényünk 
55 332 511 Ft lenne. 
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TOP Plusz pályázat keretében a Szolgáltató és Kulturális Központ energetikai korszerűsítésére  
lenne lehetőségünk. A központban a homlokzati falak, padlók és zárófödémek kiegészítő 
hőszigetelése, a korszerűtlen nyílászárók cseréje, fűtési és HMV rendszer korszerűsítése 
kondenzációs gázkazán beépítésével valósulhatna meg a pályázat keretében. A támogatási 
igényünket 101 998 154 Ft-ra kívánjuk benyújtani. 
 
A jelenlévők mindkét pályázat benyújtását támogatták. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:  
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a TOP Plusz 1.2.1-21 
kódszámú kiírásra, Élhető települések elnevezésű pályázati felhívásra támogatási igényt nyújt 
be 55 332 511 Ft összegben, a 9461 Lövő, Horváth Ferenc utca (hrsz.:1249/24) szakaszon 
csapadékvíz elvezető rendszer kialakítására. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával. 
 
Határidő: 2022. január 14. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
3/2022.(I.12.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a TOP Plusz 1.2.1-21 kódszámú kiírásra, Élhető települések elnevezésű pályázati 
felhívásra támogatási igényt nyújt be 55 332 511 Ft összegben, a 9461 Lövő, Horváth Ferenc 
utca (hrsz.:1249/24) szakaszon csapadékvíz elvezető rendszer kialakítására. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával. 
 
Határidő: 2022. január 14. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:  
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a TOP Plusz 2.1.1-21 
kódszámú kiírásra, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű pályázati 
felhívásra támogatási igényt nyújt be 101 998 154 Ft összegben, a Szolgáltató és Kulturális 
Központ 9461 Lövő, Fő u.32.sz. (hrsz:48/2) korszerűsítésére. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával. 
 
Határidő: 2022. január 14. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
  
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
4/2022.(I.12.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a TOP Plusz 2.1.1-21 kódszámú kiírásra, Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése elnevezésű pályázati felhívásra támogatási igényt nyújt be 101 998 154 Ft 
összegben, a Szolgáltató és Kulturális Központ 9461 Lövő, Fő u.32.sz. (hrsz:48/2) 
korszerűsítésére. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával. 
 
Határidő: 2022. január 14. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
2.) Tájékoztató a Magyar Falu Program keretében benyújtandó pályázatokról, 
pályázatok benyújtásáról döntés  
 
Hollósi Gábor: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Magyar Falu Program keretében 
útfelújításra 20.000.000 Ft összeghatárig, óvodai játszóudvar fejlesztésre 4.000.000 Ft 
összeghatárig, járdaépítésre 5.000.000 Ft összeghatárig pályázatot kívánunk benyújtani.  
 
Javasolja a jelenlévőknek az alábbi pályázatok benyújtását:  
 

- MFP- UHK/2022 – Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer 
építése, felújítása 

- MFP-OJKJF/2022 – Óvodai játszóudvar és közterületi játszóterek fejlesztése 
- MFP-BJA/2022 – Önkormányzati járdaépítés/ felújítás támogatása 

 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Magyar Falu 
Program alábbi pályázati felhívására támogatási igényt nyújt be: 
 

1. MFP- UHK/2022 – Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer 
építése, felújítása – Lövő, Mező utca felújítása – tervezett költségvetés 20.000.000 Ft 
 

2. MFP-OJKJF/2022 – Óvodai játszóudvar és közterületi játszóterek fejlesztése – Lövői 
Napsugár Óvoda udvarának fejlesztése – tervezett költségvetés 4.000.000 Ft 

 
3. MFP-BJA/2022 – Önkormányzati járdaépítés/ felújítás támogatása – Járdaépítés az 

orvosi rendelő és a tűzoltó szertár között – tervezett költségvetés 5.000.000 Ft 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával. 

 
Határidő: Folyamatos 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 

A képviselő- testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

 
5/2022. (I.12.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy alábbi Magyar Falu Program pályázatokra támogatási igényt nyújt be. 
 

1. MFP- UHK/2022 – Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer 
építése, felújítása – Lövő, Mező utca felújítása – tervezett költségvetés 20.000.000 Ft 
 

2. MFP-OJKJF/2022 – Óvodai játszóudvar és közterületi játszóterek fejlesztése – Lövői 
Napsugár Óvoda udvarának fejlesztése – tervezett költségvetés 4.000.000 Ft 

 
3. MFP-BJA/2022 – Önkormányzati járdaépítés/ felújítás támogatása – Járdaépítés az 

orvosi rendelő és a tűzoltó szertár között – tervezett költségvetés 5.000.000 Ft 
 
 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával. 
 
Határidő: Folyamatos 

 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 

1.) Egyéb feladatok 
 
Hollósi Gábor: ismerteti a Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft. Javadalmazási 
szabályzatát. Elmondja a szabályzatot mind a tulajdonosi jogok gyakorlója a képviselő-
testületnek el kell fogadni. 
 
                                                (írásos előterjesztés csatolva)  
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete köztulajdonban álló gazdasági társaságok 
takarékosabb működéséről szóló 2009.évi CXXII. törvény 5.§ (3) bekezdése alapján a 
tulajdonosi jogok gyakorlójaként a Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (9461 Lövő, Fő utca 32.) Javadalmazási szabályzatát az előterjesztésben 
foglaltak szerint elfogadja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
6/2022.(I.12) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztulajdonban 
álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009.évi CXXII. törvény 5.§ (3) 
bekezdése alapján a tulajdonosi jogok gyakorlójaként a Szolgáltató és Kulturális Központ 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (9461 Lövő, Fő utca 32.) Javadalmazási szabályzatát 
az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
Hollósi Gábor: Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 
3. melléklet, 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím vonatkozásában pályázatot 
szeretnénk benyújtani az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, az 
önkormányzat tulajdonában lévő lövői 248 hrsz-ú kivett országos közút ingatlan mellett a Lövő 
Fő utca 109-től a Fő utca 117. számú, és a lövői 290 hrsz-ú kivett közterületen a Lövő Fő utca 
118-tól a Fő utca 146. számú ingatlanok előtt lévő járdák burkolatának felújítására. A projekt  
teljes költsége 38 136 881 Ft, melyre 50 %-os támogatás igényelhető. 
 
A jelenlévők javasolják a pályázat benyújtását. 
 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2022. évi központi 
költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet, 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak 
felújítása jogcím vonatkozásában pályázatot nyújt be önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására, a tulajdonát képező, Lövő 248hrsz-ú kivett országos közút ingatlan 
mellett a Lövő Fő utca 109-től a Fő utca 117. számú, és a Lövő 290 hrsz-ú kivett közterületen 
a Lövő Fő utca 118-tól a Fő utca 146. számú ingatlanok előtt lévő járdák burkolatának 
felújítására. 

Pályázati alcél: 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 

Felújítandó szakasz:  

- Lövő 248 hrsz-ú kivett országos közút ingatlan mellett a Lövő Fő utca 109-től a Fő utca 
117. számú,és a 

- Lövő 290 hrsz-ú kivett közterületen a Lövő Fő utca 118-tól a Fő utca 146. számú 
ingatlanok előtt lévő járdák burkolatának felújítására 
639 m hosszan. 
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Határozati javaslat folytatása: 

A fejlesztés költségvetése: (Forint) 

Megnevezés Igényelt támogatás 
összege 

Vállalt önerő 
összesen 

Összesen 

Beruházás összesen 19.068.440,5 Ft 19.068.440,5 Ft 38.136.881 Ft 

Lövő Község Önkormányzata a pályázati cél szerinti beruházás tekintetében ÁFA levonási 
joggal nem rendelkezik. 

Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatban vállalt önerőt,  
19.068.440,5 Ft-ot az önkormányzat 2022. évi költségvetésében biztosítja. 

Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Hollósi Gábor 
polgármestert a pályázat benyújtására. 

Határidő: 2022. február 4. 

Felelős: Hollósi Gábor polgármester 

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 
7/2022.(I.12.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet, 
3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím vonatkozásában pályázatot nyújt be 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, a tulajdonát képező, Lövő 
248 hrsz-ú kivett országos közút ingatlan mellett a Lövő Fő utca 109-től a Fő utca 117. számú, 
és a Lövő 290 hrsz-ú kivett közterületen a Lövő Fő utca 118-tól a Fő utca 146. számú ingatlanok 
előtt lévő járdák burkolatának felújítására. 

Pályázati alcél: 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 

Felújítandó szakasz:  

- Lövő 248 hrsz-ú kivett országos közút ingatlan mellett a Lövő Fő utca 109-től a Fő utca 
117. számú,és a 

- Lövő 290 hrsz-ú kivett közterületen a Lövő Fő utca 118-tól a Fő utca 146. számú 
ingatlanok előtt lévő járdák burkolatának felújítására 
639 m hosszan. 
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