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Lövő Község Önkormányzata 
 
Lövő      
 
10-1/2022. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: 2022.október 12-én az önkormányzat hivatali helyiségében a képviselő-testület  
rendkívüli 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  
 
 
Meghívott:   Lágler Éva a Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 
Hollósi Gábor: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai teljes 
létszámban megjelentek, így az ülés határozatképes, azt megnyitja. Tájékoztatja a jelenlévőket 
arról, hogy meghívó kiküldését követően egy írásbeli képviselői indítványt nyújtottak be  
a képviselő-testület feloszlására vonatkozóan. Javasolja 5.napirendi pontként kerüljön  
felvételre a képviselői indítvány megtárgyalása a képviselő-testület feloszlásáról. 
   
Hollósi Gábor a napirendekre az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat fogadja el a 
mai ülésén: 
 
1.) Lövő község helyi építési szabályzatának módosítása  
 
2.) A Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft.2021.évi beszámolóinak elfogadása  
 
3.) A temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
4.) Egyéb feladatok 
 
5.) Képviselői indítvány megtárgyalása a képviselő-testület feloszlásáról  
 
Határidő: Azonnal 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
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A jelenlévők a javasolt napirendi pontokkal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
97/2022.(X.12.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi  
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén: 
 
1.) Lövő község helyi építési szabályzatának módosítása  
 
2.) A Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft.2021.évi beszámolóinak elfogadása  
 
3.) A temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
4.) Egyéb feladatok 
 
5.) Képviselői indítvány megtárgyalása a képviselő-testület feloszlásáról  
 
Határidő: Azonnal 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
 
1.) Lövő község helyi építési szabályzatának módosítása  
 
Hollósi Gábor: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Állami Főépítész Iroda 2022.október 3-án  Lövő Község Önkormányzata  
településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában megküldte a záró szakmai véleményét, 
melyben a képviselő-testület elé terjesztése ellen kifogást nem emeltek. 
 
Lukácsné: ismerteti a helyi építési szabályzat módosításáról szóló rendelet-tervezetet,és a  
oldalhatáros beépítési módra vonatkozó előírásokat.   
 
Ismerteti az előzetes hatásvizsgálatot, és az indokolást a szabályozás várható  
következményeiről. 
 
                                      (  Előzetes hatásvizsgálati lap és indokolás csatolva ) 
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet –tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és  
egyhangulag megalkotta a 12/2022.(X.14.) önkormányzati rendeletét a helyi építési  
szabályzatról szóló 11/2005.(VIII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról.   
 
                                                       ( rendelet csatolva ) 
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2.) A Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft.2021.évi beszámolóinak elfogadása  
 
Lágler Éva szóbeli kiegészítése:a tavalyi évben a covidos időszak alatt is szinte végig  
dolgoztunk, a több esküvő és családi rendezvény is volt, a nyáron biciklis tábort is megtartották 
a központban. 
 
A szálláshelyünk jól kihasznált nyáron és télen is. Nagyon sok pályázatot beadtunk, melyek 
közül többel támogatást is nyertünk, egy részét már el is számoltunk, néhánynak az  
elbírálására még várunk. Nemcsak az önkormányzatnak, de a civil szervezeteknek is adtunk be 
pályázatot, és egy része sikeres is lett. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
közreműködésével az informatikai eszközök beszerzésére is nyújtottunk be pályázatot.  
  
Az idei évben a Kft.-nek lehetősége van a Turizmus és gazdaságfejlesztési modellprogramok 
keretében az Alpokalja Fertő táj térségben a VP6-19.2.1.-5-4.3-21 kódszámú felhívásra 
20 000 000 Ft-ra ,100 %-os támogatásra pályázatot benyújtani, melyben a szolgáltató központ 
teraszának lezárására és kávézó kialakítására kerülhetne sor. A központ teraszának tetőzete 
rendszeresen beázik, ennek felújítására szükség lenne, ez a pályázat keretében 
megvalósulhatna. Ehhez az önkormányzattól, a polgármestertől tulajdonosi hozzájárulást kell 
beszereznünk. 
 
A képviselők a tulajdonosi hozzájárulást megadását, és a pályázat benyújtását támogatták. 
 
Lágler Éva: minden évben bemutatjuk az István a királyt, melyhez a fény-és hangtechnika 
biztosítása nagyon sok költséggel jár, mivel ezt külső vállalkozótól rendeljük meg. 
 Leader pályázat keretében lehetősége lenne az önkormányzatnak 4 M Ft összeg erejéig 
100 %-os támogatással fény-és hangtechnikai eszközök beszerzésére ( hangfalak,  
mikroportok, stb.) 
 
                                               ( írásos előterjesztések csatolva ) 
 
 
Kérdések, hozzászólások:  
 
Hollósi Gábor: javaslom a pályázat benyújtását az eszközökre, és a pályázat koordinálásával 
az ügyvezetőt bízzuk meg. 
  
Menyhárt Beáta:a napelem működik-e a Kulturotthonban ? 
 
Lágler Éva reagál a felvetett kérdésre Igen már működik, de 2022.augusztusában volt egy 
időszak amikor elromlott a napkollektor, nem működött a rendszer, de szeptemberben sikerült 
megjavíttatnunk ennek költsége 600 000 Ft volt.  
 
A villanyszámlánk az áremelkedések miatt jelentősen megemelkedett, hiszen eddig is, és ezután 
is sok rendezvényünk lesz. A gázon is igyekszünk takarékoskodni, az alsó szinten már 
lezártuk a fűtést.   
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
  
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szolgáltató és Kulturális Központ 
Nonprofit Kft.2021.évi Közhasznúsági jelentését és Kiegészítő mellékletét az előterjesztésben 
foglalt tartalommal elfogadja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 
98/2022.(X.12.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szolgáltató 
és Kulturális Központ Nonprofit Kft.2021.évi Közhasznúsági jelentését és Kiegészítő  
mellékletét az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Alpokalja -Fertő 
Táj Vidékfejlesztési Egyesület ( Leader)  VP6-19.2.1.-5-1.3.-22 kódszámú Helyi fejlesztések 
támogatására 4 000 000 Ft összegre hang- és fénytechnikai eszközökre pályázatot nyújt be.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával. 
 
Határidő: 2022.november 15. 
 
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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99/2022.(X.12.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy az Alpokalja -Fertő Táj Vidékfejlesztési Egyesület ( Leader)  VP6-19.2.1.-5-1.3.-22 
kódszámú Helyi fejlesztések támogatására 4 000 000 Ft összegre hang- és fénytechnikai 
eszközökre pályázatot nyújt be.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával. 
 
Határidő: 2022.november 15. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
 
3.) A temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
Lukácsné: tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a hatályos jogszabályok alapján a 
aktualizálni, módosítani szükséges a temetőről és a temetkezésről szóló 3/2014.(II.28.) 
önkormányzati rendeletet. Ismerteti az elkészített rendelet-tervezetet.  
   
Ismerteti az előzetes hatásvizsgálatot, és az indokolást a szabályozás várható  
következményeiről. 
 
                                      (  Előzetes hatásvizsgálati lap és indokolás csatolva ) 
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet –tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és 
egyhangulag megalkotta a 13/2022.(X.14.) önkormányzati rendeletét a temetőről és a 
temetkezésről szóló 3/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról.  
 
                                                       ( rendelet csatolva ) 
 
 
4.) Egyéb feladatok 
 
Lukácsné: ismerteti a GALLGARDEN Kft.a lövői 0146/28 helyrajzi számú ingatlan bérleti 
szerződésének meghosszabbítására benyújtott kérelmét. A bérlő az önkormányzat 
tulajdonában lévő lövői 0146/28 helyrajzi számú ingatlanban található 72,15 m2 területű  
helyiségeket szeretné továbbra is bérbe venni 2023.január 1-től. Ez évben a bérleti díj összege 
60 000 Ft +ÁFA volt. 
 
Hozzászólás: 
 
Lövői Gergely: javaslom 10 000 Ft + ÁFA összeggel emelni a bérleti díjat a Kft. esetében is. 
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező lövői 
0146/28 helyrajzi számon lévő helyiségeit (72,15 m2-t) 2023.január 1-től  
2023.december 31-ig a GALLGARDEN Kft.-nek bérbe adja. 
 
A képviselő-testület a helyiségek bérleti díját 2023.január 1-től havi 70 000 Ft + ÁFA 
összegben állapítja meg. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésével. 
 
Határidő: 2022.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: 
 
100/2022.(X.12.) határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát 
képező lövői 0146/28 helyrajzi számon lévő helyiségeit (72,15 m2-t) 2023.január 1-től  
2023.december 31-ig a GALLGARDEN Kft.-nek bérbe adja. 
 
A képviselő-testület a helyiségek bérleti díját 2023.január 1-től havi 70 000 Ft + ÁFA  
összegben állapítja meg. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésével. 
 
Határidő: 2022.október 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester    
 
Lukácsné: ismerteti a Nagyboldogasszony Római Katolikus Plébániatemplom Lövő kántora  
által benyújtott kérelmet, melyben a templomban lévő orgona felújításra biztosított 
3 000 000 Ft összegű támogatás 600 000 Ft-tal történő kiegészítését kérik. 
 
Hozzászólások: 
 
Papp Tibor: a felújítás során az anyagárak olyan mértékben megemelkedtek, hogy a teljes  
kivitelezés összege 1 200 000 Ft-tal megemelkedett, melyek 50 %-át a lövői egyházközség 
vállalja, a hiányzó 600 000 Ft-ot pedig támogatásként szeretnénk kérni az önkormányzattól. 
 
Hollósi Gábor: javaslom a kért kiegészítő támogatást biztosítsák az orgona felújításához. 
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 

Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Római Katolikus Plébánia Hivatal 
Lövő részére 600 00 Ft támogatást biztosít a templomban lévő orgona felújításához. 

A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást 
rendeli el:  

Zárolás: a K513 Tartalék kiadási előirányzaton 600 000 Ft.  

Kiadási pótelőirányzat:  a képviselő-testület a K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások 
államháztartáson kívülre rovaton 600 000 Ft-ot biztosít. 

A képviselő-testület megbízza a polgármester a határozat közlésével,és a támogatási 
megállapodás aláírásával. 

Határidő: 2022.október 31.  

Felelős: Hollósi Gábor polgármester 

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal,2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta. 
 
101/2022.(X.12.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Római 
Katolikus Plébánia Hivatal Lövő részére 600 00 Ft támogatást biztosít a templomban lévő 
orgona felújításához. 

A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást 
rendeli el:  

Zárolás: a K513 Tartalék kiadási előirányzaton 600 000 Ft.  

Kiadási pótelőirányzat:  a képviselő-testület a K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások 
államháztartáson kívülre rovaton 600 000 Ft-ot biztosít. 

A képviselő-testület megbízza a polgármester a határozat közlésével,és a támogatási 
megállapodás aláírásával. 

Határidő: 2022.október 31.  

Felelős: Hollósi Gábor polgármester 

Hollósi Gábor: a képviselő-testület az önkormányzat közbeszerzési tervét 2022.március 9-én 
fogadta el, melyben a Szolgáltató és Kulturális Központ energetikai felújítása szerepelt. 
Az önkormányzat közbeszerzési tervét a képviselő-testület 2022.május 25-én módosította, 
mivel a Horváth Ferenc utcában zajló beruházások együttes értéke meghaladta közbeszerzési 
értékhatárt. A Horváth Ferenc utcában az út és csapadékvíz- elvezetés mellé, most fel kell 
venni a 41 db telek feltáró útjainak mesterséges megvilágítását is. 
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Erre vonatkozó terveket az E.ON 2022.októberében adta át. A közbeszerzési eljárás 
megindításának tervezett időpontja 2022. IV. negyedévre, a szerződés teljesítésének időpontja 
2023.IV. negyedévre módosul. Javaslom a módosított terv elfogadását a képviselő-
testületnek. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat módosított 2022.évi 
Közbeszerzési tervét az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
102/2022.(X.12.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az  
önkormányzat módosított 2022.évi Közbeszerzési tervét az előterjesztésben foglalt tartalommal 
elfogadja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
 
5.) Képviselői indítvány megtárgyalása a képviselő-testület feloszlásáról  
 
Hollósi Gábor: ismerteti az írásban benyújtott képviselői indítványt. 
 
                                           (írásos előterjesztés csatolva ) 
 
Lukácsné: ismerteti a feloszlásra és az időközi önkormányzati választásra vonatkozó a 
hatályos jogszabályi rendelkezéseket az alábbiak szerint:  
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény  
( a továbbiakban:  Mötv.) 55 §. (1) bekezdése alapján: „A képviselő-testület a megbízatásának 
lejárta előtt név szerinti szavazással, minősített többségű döntéssel kimondhatja a feloszlását. 
Az Mötv.55.§ (3) bekezdés szerint „ A képviselő-testület az új képviselő-testület alakuló 
üléséig, a polgármester az új polgármester megválasztásáig ellátja a feladatát, gyakorolja a 
hatáskörét.” 
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A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010.évi L. 
törvény20.§ (6) bekezdése alapján „Ha az önkormányzati képviselő-testületet feloszlatták, 
vagy feloszlott, időközi önkormányzati választást kell tartani. „ 

A választási eljárásról szóló 2013.évi XXXVI. törvény ( a továbbiakban: Ve.)302.§-a alapján:  

„A települési önkormányzati képviselők és a polgármester időközi választását a helyi választási 
bizottság tűzi ki.” 

A Ve.6.,7.és 8.§-a szerint: 

„6. § (1) A választást úgy kell kitűzni, hogy a magyarországi szavazás napja a kitűzés napját 
követő hetvenedik és kilencvenedik nap közé essen. 

(2) A szavazást vasárnap kell megtartani. 

(3) A szavazás napja nem eshet a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napra, továbbá 
húsvét- vagy pünkösdvasárnapra. 

7. § Ha a választási bizottság vagy a bíróság megismételteti a szavazást, az erről szóló 
határozatában az ismételt szavazást a megismételtetett szavazás napját követő harminc napon 
belüli időpontra tűzi ki. 

8. § (1) Az időközi választást 
a) a mandátum megüresedésétől,  
b) ha a választás eredménytelen vagy elegendő jelölt hiányában nem lehetett megtartani, a 
szavazás kitűzött napjától számított százhúsz napon belülre kell kitűzni.” 

A Ve.303.§-a szerint „ A képviselő-testület feloszlásának kimondása vagy feloszlatása miatt 
tartott időközi választás előkészítésének és lebonyolításának költségeit a helyi önkormányzat 
költségvetéséből kell biztosítani.”  Ennek költsége több millió forint. 

A képviselő-testület feloszlásához név szerinti, minősített többségű döntés szükséges, legalább 
4 igen szavazat. 

A napirendhez a képviselőktől hozzászólás nem hangzott el. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja -e Ön, az Mötv.55.§ (1) 
bekezdése alapján a képviselő-testület feloszlását ? 
 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt az időközi helyi önkormányzati képviselők és 
polgármester választással kapcsolatos feladatok elvégzésére. 
 
Határidő: Azonnal 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
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A név szerinti szavazásról készült külön hitelesített névsor a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Hollósi Gábor megállapítja a szavazás eredményét: 
 
A jelenlévő képviselők száma: 7 fő 
A szavazásban részt vett:          7 fő 
Igennel szavazott:                     6 fő  
Nemmel szavazott:                    1 fő 
 
103/2022.(X.12.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozati 
javaslatot támogatta. Támogatja -e Ön, az Mötv.55.§ (1) bekezdése alapján a képviselő-testület 
feloszlását ?  Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv.55.§ (1) bekezdése 
alapján kimondja a feloszlását. 
 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt az időközi helyi önkormányzati képviselők és 
polgármester választással kapcsolatos feladatok elvégzésére. 
 
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 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: 
 
104/2022.(X.12.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
jegyzőkönyv hitelesítőnek Lövői Gergelyt választja meg.   
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
Hollósi Gábor: Dr. Székely Éva Mária ismételten megkeresett az általa felállításra tervezett 
szobor, vagy szikla helyének kiválasztása ügyében. Elképzelése szerint a Takarékbank 
épületével szemben lévő parkban szeretné azt elhelyezni, de még nem tudja mi kerüljön rá. 
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