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Lövő Község Önkormányzata   
 
Lövő   
 
1 /2023. 
 
 
 

  J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
H A T Á R O Z A T                                               N A P I R E N D  
 
1/2023.(I.17.)                                                    Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 
 
2/2023.(I.17.)                                                     Az időközi választásról szóló 
                                                                           tájékoztató tudomásul vétele  
 
3/2023.(I.17.)                                                     Vissi-Kelemen Adrienn megválasztása  
                                                                           jegyzőkönyvhitelesítőnek     
 
4/2023.(I.17.)                                                     Hollósi Gábor polgármester 
                                                                           programjának elfogadása                                                                                
                                                                                                                                                    
5/2023.(I.17.)                                                     Hollósi Gábor kizárásáról döntés 
  
6/2023.(I.17.)                                                    A polgármester illetményének és 
                                                                          költségtérítésének megállapítása  
 
7/2023.(I.17.)                                                    Hollósi Gábor polgármester  
                                                                          2023.évi cafetéria- juttatásának megállapítása                                                                          
       
8/2023.(I.17.)                                                    Az ügyrendi bizottság elnökének 
                                                                          ( Balics Kamill )  megválasztása 
 
9/2023.(I 17.)                                                    Az ügyrendi bizottság tagjának  
                                                                          (Horváth Martin ) megválasztása 
 
10/2023.(I 17.)                                                 Az ügyrendi bizottság tagjának  
                                                                         (Szalai János ) megválasztása 
 
11/2023.(I.17.)                                                 Vissi-Kelemen Adrienn alpolgármester  
                                                                         megválasztása    
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12/2023.(I.17.)                                                    Vissi-Kelemen Adrienn alpolgármester 
                                                                            tiszteletdíjának és költségtérítésének 
                                                                            megállapítása  
  
13/2023.(I.17.)                                                    A képviselői tiszteletdíj változatlan  
                                                                            összegű fenntartásáról döntés 
                                                                             
 
14/2023.(I.17.)                                                    Víziközmű szolgáltatási feladatok állami    
                                                                            átadásáról döntés  
 
 
 
 
 
 
R E N D E L E T                                                          N A P I R E N D  
 
 
1/2023.(I.20.)                                                     A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
                                                                           8/2019.(XII.4.) önkormányzati rendelet  
                                                                           módosításáról 
 
2/2023.(I.20.)                                                    A közterületek elnevezéséről és a házszámozás  
                                                                          szabályairól szóló 7/2014.(VIII.18.) 
                                                                          önkormányzati rendelet módosításáról 
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Lövő Község Önkormányzata 
 
Lövő     
 
1/2023. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: 2023. január 17-én az önkormányzat hivatali helyiségében a képviselő-testület  
alakuló üléséről. 
 
Jelen vannak: Hollósi Gábor polgármester 
                       Vissi-Kelemen Adrienn       
                       Balics Kamill      
                       Horváth Martin                    
                       Papp Tibor    
                       Szalai János   
                       Tischlerné Németh Noémi képviselők  
                       Lukács Antal Györgyné jegyző  
 
Meghívott: Feketéné Gruber Szabina a Lövői Helyi Választási Bizottság elnöke  
                     
Hollósi Gábor : köszönti az alakuló ülésen megjelenteket, és a meghívottat. Megállapítja, hogy 
a képviselő-testület tagjai teljes létszámban megjelentek, így az alakuló 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 választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről 
 
2.) A képviselők és a polgármester eskütétele, megbízólevelek átadása 
 
3.) A polgármester programjának ismertetése 
 
4.) A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása    
 
5.) A polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 
 
6.) Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása 
 
7.) Alpolgármester megválasztása, eskütétele 
 
8.) Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
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Határozati javaslat folytatása: 
 
9.) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapítása  
 
10.) A közterület elnevezéséről és házszámozás szabályairól szóló rendelet módosítása 
 
11.) Egyéb feladatok  
 
Határidő: Azonnal 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
1/2023.(I.17.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi 
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén: 
 
1.) A választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről 
 
2.) A képviselők és a polgármester eskütétele, megbízólevelek átadása 
 
3.) A polgármester programjának ismertetése 
 
4.) A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása    
 
5.) A polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 
 
6.) Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása 
 
7.) Alpolgármester megválasztása, eskütétele 
 
8.) Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
 
9.) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapítása  
 
10.) A közterület elnevezéséről és házszámozás szabályairól szóló rendelet módosítása 
 
11.) Egyéb feladatok  
 
Határidő: Azonnal 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
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1.) A választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről 
 
Hollósi Gábor: felkéri Feketéné Gruber Szabinát a Lövői Helyi Választási Bizottság elnökét 
tájékoztatójának megtartására.                              
 
                                            (írásos előterjesztés csatolva) 
  
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Helyi Választási Bizottság  
elnökének a 2023.január 8-án megtartott időközi választás eredményéről szóló tájékoztatóját  
tudomásul vette. 
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
2/2023.(I.17.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Helyi 
Választási Bizottság elnökének a 2023.január 8-án megtartott időközi választás eredményéről 
szóló tájékoztatóját tudomásul vette. 
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
2. ) A képviselők és a polgármester eskütétele, megbízólevelek átadása 
 
Hollósi Gábor: felkéri Feketéné Gruber Szabinát az eskütétel levezetésére, és a megbízólevelek 
átadására. A képviselők az esküt letették, az esküokmányt aláírták. 
Ezt követően a Lövői Helyi Választási Bizottság elnöke részükre a megbízólevelet 
átadta. 
 
Feketéné Gruber Szabina felkéri Hollósi Gábort az eskü letételére. 
 
Hollósi Gábor az esküt letette, az esküokmányt aláírta, majd ezt követően a megbízólevelet 
átvette. 
 
Hollósi Gábor: Lövő Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata 
értelmében a jegyzőkönyvet egy képviselőnek is alá kell írni, javaslom, hogy a mai ülés 
jegyzőkönyvét Vissi-Kelemen Adrienn hitelesítse. 
 
 
 



7 

 

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv-hitelesítőnek Vissi- 
Kelemen Adriennt választja meg.  
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
3/2023.(I.17.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv- 
hitelesítőnek Vissi-Kelemen Adriennt választja meg.  
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
 
3.) A polgármester programjának ismertetése 
 
Lukácsné: felkéri a polgármestert programjának ismertetésére. 
 
Hollósi Gábor: ismerteti a 2023-2024.évekre vonatkozó főbb célkitűzéseit. 
 
                                        ( írásos előterjesztés csatolva ) 
 
Kérdés: 
 
Papp Tibor: az egészségházzal szembeni víz elfolyással mit terveznek, szerepelt-e ez a  
pályázatban? 
 
Hollósi Gábor reagál a felvetésre: igen ez szerepelt a pályázatunkban, de azt elutasították. 
A tervezővel felveszem a kapcsolatot, és megnézetem mit lehet kezdeni ezzel a szakasszal. 
 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hollósi Gábor polgármester programját 
az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal  
                                         
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.                                       
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A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
4/2023.(I. 17.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hollósi Gábor 
polgármester programját az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal  
                                         
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
 
4.) A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása    
 
Lukácsné: az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról a 8/2019.(XII.4.) 
önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: SZMSZ) rendelkezik. A polgármester úr az 
időközi választáson a tisztségét főállásban nyerte el, ezért az SZMSZ-t módosítani szükséges. 
Az SZMSZ-ből törlésre kerül a képviselők neve, az ügyrendi bizottság elnökének és tagjainak 
neve is, továbbá függelékeket is. 
 
Ismerteti az SZMSZ módosításáról szóló 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 
egyhangúlag megalkotta a 1/2023.(I.20.) önkormányzati rendeletét a Szervezeti és  
Működési Szabályzatáról szóló 8/2019.(XII.4.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
                                                            ( rendelet csatolva ) 
 

5.) A polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 
 
Lukácsné: a polgármester illetményéről és tiszteletdíjáról, költségtérítéséről Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)71.§-a 
rendelkezik. 
 
A 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. „ 
 
A Mötv.71.§ (4) bekezdése alapján: 
 
„A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg 
 
b) 50 %-a az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében” 
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Ennek alapján a főállású polgármesternek az 501-1500 fő lakosságszámú településen 
havi bruttó 650 000 Ft illetmény állapítható meg. A törvény ettől való eltérítésre lehetőséget 
nem biztosít. 
 
A Mötv. 71.§ (6) bekezdése alapján: 
 
„A f őállású 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 97 500 Ft lehet. Ennél magasabb összegű költségtérítés 
megállapítására a képviselő-testületnek nincs lehetősége. 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.)  
225/L.§-a értelmében a polgármester foglalkoztatási jogviszonyára megfelelően  
alkalmazni kell a Kttv-nek a cafetéria- juttatást szabályozó 151.§-át. A cafetéria- juttatást  
a törvény alanyi jogon biztosítja, a jogosultságot a jogviszony fennállásához köti, a juttatás 
megállapítása a polgármester esetében is kötelező.  
Mivel a polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat, ezért 
határozatban kell megállapítani a polgármesternek 2023.évben járó cafetéria-juttatásának 
összegét, igénybevételének, elszámolásának, valamint visszatérítésének részletes szabályait.  
 
Javaslom a képviselő-testületnek a polgármester juttatását a lövői hivatalban foglalkoztatottak 
cafetéria összegével megegyezően, 2023.január 8-től 2023.december 31-ig bruttó  
270 415 Ft-ban határozza meg. Javaslom a polgármester esetében is a Lövői KÖH 
Közszolgálati Szabályzatának cafetéria-juttatás igénybevételélére, elszámolására és 
visszatérítésére vonatkozó szabályokat rendelje alkalmazni. 
 
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, hogy nem 
kíván részt venni a szavazásban. Bejelenti, hogy nincs olyan tisztsége, mely összeférhetetlen a 
polgármesteri megbízatásával.  
 
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   
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal ,1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi  
határozatot hozta. 
 
5/2023.(I.17.)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 illetményét  
2023.január 8-től havi bruttó 650 000 Ft-ban, költségtérítését havi bruttó 97 500 Ft-ban, 
2023.évi cafetéria-juttatását bruttó 270 415 Ft-ban állapítsa meg. 
 
Kérdés: 
 
Papp Tibor: a polgármester úr illetményére kapnak-e központilag támogatást ? 
 
Lukácsné reagál a felvetett kérdésre: a tavalyi évben a megemelt polgármesteri díjakra 
az önkormányzatok kaptak támogatást, nem tudom az idei évben ez hogyan alakul, utólag 
erről majd tájékoztatni fogom.  
 
Lukács Antal Györgyné az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Hollósi Gábor polgármester   
részére 2023.január 8-tól 
 
a.) havi bruttó 650 000 Ft illetményt, 
b.) havi bruttó   97 500 Ft költségtérítést állapít meg. 

                      
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2023.január 31. 
 
Felelős: Lukács Antal Györgyné jegyző 
                                      
A képviselők a javaslattal egyetértettek. 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 fő a szavazásban nem vett 
részt az alábbi határozatot hozta: 
 
6/2023.(I.17.) határozat: Lövő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Hollósi Gábor  
polgármester részére 2023.január 8-tól 
 
a.) havi bruttó 650 000 Ft illetményt, 
b.) havi bruttó   97 500 Ft költségtérítést állapít meg. 

                      
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2023.január 31. 
 
Felelős: Lukács Antal Györgyné jegyző 
                                      
Lukács Antal Györgyné az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Hollósi Gábor polgármester   
részére 2023.január 8-tól -2023.december 31-ig bruttó 270 415 Ft cafetéria-keretet  
állapít meg. 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal  
cafetéria-juttatás igénybevételére vonatkozó részletszabályait rendeli alkalmazni a 
polgármester cafetéria -juttatásának igénybevételre, azzal való elszámolásra és visszatérítésre. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2023.január 31. 
 
Felelős: Lukács Antal Györgyné jegyző 
                                      
A képviselők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 fő a szavazásban nem vett 
részt az alábbi határozatot hozta: 
 
7/2023.(I.17.) határozat: Lövő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Hollósi Gábor 
polgármester részére 2023.január 8-tól -2023.december 31-ig bruttó 270 415 Ft cafetéria-
keretet állapít meg. 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal  
cafetéria-juttatás igénybevételére vonatkozó részletszabályait rendeli alkalmazni a 
polgármester cafetéria -juttatásának igénybevételre, azzal való elszámolásra és visszatérítésre. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2023.január 31. 
 
Felelős: Lukács Antal Györgyné jegyző 
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  6.) Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása 

 
Hollósi Gábor: az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 19.§ (1) és (2) 
bekezdése alapján: 
 
(1) A képviselő-testület tagjaiból állandó bizottságként három fős Ügyrendi Bizottságot hoz 
létre.   
(2) Az Ügyrendi Bizottság feladata: 
 
a) A polgármester és a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatának nyilvántartása, 

ellenőrzése és a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatása, 
b) A polgármester és a helyi önkormányzati képviselők összeférhetetlenségének kivizsgálása, 
c) A titkos szavazások lebonyolítása. 
  
Az Ügyrendi Bizottság elnökének Balics Kamill  képviselőt, tagjainak Horváth Martin  és 
Szalai János képviselőket javaslom megválasztani. Megkérdezi a jelölteket, hogy a jelölést 
elfogadják-e ? A jelöltek a jelölést elfogadták. 
 
A képviselők a jelöltekre személyenként külön-külön szavaztak. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság elnökének 
Balics Kamillt választja meg. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2023.január 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
              Lukács Antal Györgyné jegyző  
       
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi  
határozatot hozta: 
 
8/2023.(I.17.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi 
Bizottság elnökének Balics Kamillt választja meg. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2023.január 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
              Lukács Antal Györgyné jegyző    
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság tagjának Horváth 
Martint választja meg. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2023.január 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
              Lukács Antal Györgyné jegyző  
      
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi  
határozatot hozta: 
 
9/2023.(I.17.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi 
Bizottság tagjának Horváth Martint választja meg. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2023.január 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
              Lukács Antal Györgyné jegyző  
      
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság tagjának Szalai 
Jánost választja meg. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2023.január 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
              Lukács Antal Györgyné jegyző  
       
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi  
határozatot hozta: 
 
10/2023.(I.17.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi 
Bizottság tagjának Szalai Jánost választja meg. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2023.január 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
              Lukács Antal Györgyné jegyző  
                                
7.) Az alpolgármester megválasztása, eskütétele  
 
Hollósi Gábor: az Mötv.74.§(1) bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testület a polgármester 
javaslatára titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, 
munkájának a segítésére egy alpolgármestert választ,  több alpolgármestert választhat. 
A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül köteles megválasztani.  
 
Javaslatot teszek az alpolgármester személyére. Alpolgármesternek Vissi-Kelemen Adrienn 
képviselőt javaslom. 
 
Hollósi Gábor felkéri az Ügyrendi Bizottságot, hogy a titkos szavazást bonyolítsák le. 
A szavazás idejére szünetet rendel el.  
 
Balics Kamill:az Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a titkos szavazás eredményét, mely 
szerint Vissi-Kelemen Adrienn 7 igen szavazatot kapott.  
 
A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv csatolva. 
 
Vissi-Kelemen Adrienn bejelenteni, nincs olyan tisztsége mely az alpolgármesteri 
tisztségével összeférhetetlen lenne. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vissi-Kelemen Adriennt 
alpolgármesternek megválasztja. 
 
Határidő: Azonnal 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi  
határozatot hozta: 
 
11/2023.(I.17.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vissi-
Kelemen Adriennt alpolgármesternek megválasztja. 
 
Határidő: Azonnal 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
Hollósi Gábor: felkéri Vissi-Kelemen Adrienn alpolgármestert, hogy e minőségében az esküt 
tegye le, majd szíveskedjen az esküokmányt aláírni. A polgármester az alpolgármester részére 
a megbízólevelet kiadta.  
 
8.) Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

Lukácsné: az Mötv. 80. §-ai értelmében: 

(1) A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke 
illetményének összegét a főpolgármester, a polgármester, a megyei közgyűlés elnöke 
illetménye 70–90%-a közötti összegben a képviselő-testület állapítja meg. 

(1a) A 10 000 fő vagy az alatti lakosságszámú település alpolgármestere illetményének összegét 
a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a polgármester illetménye 
90%-át. 

(2) A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg 
úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át. 
A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részéről 
a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. 

(3) A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a társadalmi megbízatású 
alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-
ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 

Előző ciklusban 179 491 Ft tiszteletdíj, és 26 924 Ft költségtérítés volt megállapítva az 
alpolgármesternek, de erről a megválasztott alpolgármester lemondott. 
 
 
Hollósi Gábor: javaslom a képviselő-testületnek az alpolgármesternek 179 491 Ft tisztelet-díjat, 
és 26 924 Ft költségtérítést állapítson meg.  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:  
 
Lövő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Vissi-Kelemen Adrienn alpolgármester 
részére 2023.január 8- tól  
  
a.) havi    179 491 Ft tiszteletdíjat, 
b.) havi      26 924 Ft költségtérítést állapít meg. 

                      
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2023.január 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal ,1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi  
határozatot hozta. 
 
12/2023.(I.17.)határozat: Lövő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Vissi-Kelemen  
Adrienn alpolgármester részére 2023.január 8-tól  
  
a.) havi    179 491 Ft tiszteletdíjat, 
b.) havi      26 924 Ft költségtérítést állapít meg. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2023.január 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
Vissi-Kelemen Adrienn bejelenti, hogy az alpolgármesteri tiszteletdíjra és költségtérítésre 
nem tart igényt.                         
                                                             (lemondása csatolva) 
 
 
9.) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapítása  
 
Lukácsné: az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapításáról a 9/2019.(XII.6.) 
önkormányzati rendelet rendelkezik. Mivel az időközi választás megszakította a ciklust, 
ezért a rendeletet a képviselő-testületnek felül kell vizsgálni. A rendeletben a képviselőknek 
havi 18 700 Ft tiszteletdíj került megállapításra. Ismerteti a rendelet módosítására előkészített 
tervezetet. 
 
Hozzászólás: 
 
Hollósi Gábor: javaslom a tiszteletdíjat változatlan összeggel tartsuk fenn.   
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjának megállapításáról szóló 9/2019.(XII.6.) önkormányzati rendeletét 
felülvizsgálta, annak módosítását nem tartja indokoltnak, a képviselőknek megállapított  
tiszteletdíjat változatlan összeggel-havi 18 700 Ft -tal fenntartja. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2023.január 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi  
határozatot hozta: 
 
13/2023.(I.17.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapításáról szóló 9/2019.(XII.6.) 
önkormányzati rendeletét felülvizsgálta, annak módosítását nem tartja indokoltnak, a 
képviselőknek megállapított tiszteletdíjat változatlan összeggel- havi 18 700 Ft -tal -
fenntartja. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2023.január 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
10.) A közterület elnevezéséről és házszámozás szabályairól szóló rendelet módosítása 
 
Lukácsné: a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal az Mötv.132.§ (3) bekezdés b.) 
pontjában biztosított törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva a Miniszterelnökség 
ellenőrzési munkaterve alapján lefolytatott célvizsgálat keretében felülvizsgálta az illetékességi 
területén működő települési önkormányzatok NJT-n közzétett, valamint a megküldött 
rendeleteit. 
A Kormányhivatal szakmai segítségnyújtás keretében felhívta a jegyzők figyelmét a   
közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendeletek felülvizsgálatára. A 
rendelet felvizsgálatát elvégeztem, két pontban volt szükség annak módosítására.  

A rendelet bevezető részét kell módosítani melyben a feladatkört, és a felhatalmazást 
adójogszabályt kell megjelölni.  

A rendeletben a házszám fogalmát kell módosítani az alábbiak szerint:  
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Házszám: a központi címregiszterről és címkezelésről szóló kormányrendelet szerinti 
megjelölés. A 345/2014.(XII.23.) Korm.rendelet értelmében házszám a telek egyedi 
azonosítására szolgáló megjelölés. Ismerteti a rendelet-tervezetet. Ismerteti az előzetes 
hatásvizsgálatot és 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 
egyhangúlag megalkotta a 2/2023.(I.20.) önkormányzati rendeletét a közterületek  
elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 7/2014.(VIII.18.) önkormányzati  
rendelet módosításáról. 
 
                                                         (rendelet csatolva ) 
 
11.) Egyéb feladatok  
 
Lukácsné : tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Mötv.39 §-a értelmében: 
 
Az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd azt követően minden év  
január l-jét ől számított 30 napon belül a 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot köteles 
tenni.  
 
Az önkormányzati képviselő a saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles  
a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint a gyermekének  
(továbbiakban: hozzátartozó) a melléklet szerinti vagyonnyilatkozatát.  
 
A vagyonnyilatkozatok tételének elmulasztása esetén-annak benyújtásáig-az önkormányzati 
képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természetbeni 
juttatást, költségtérítést nem kaphat. A vagyonnyilatkozatot az erre kijelölt bizottság tartja 
nyilván és ellenőrzi. Az önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozata –az ellenőrzéshez 
szolgáltatott azonosító adatok kivételével-közérdekből nyilvános.  
 
Az önkormányzati képviselő és hozzátartozója a tárgyévben tett vagyonnyilatkozatának 
benyújtását követően, az előző évre vonatkozó vagyonnyilatkozatukat a vagyonnyilatkozat- 
vizsgáló bizottság a képviselőnek visszaadja. 
Az önkormányzati képviselő hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba csak a 
bizottság tagjai tekinthetnek be az ellenőrzés céljából. 
 
A polgármester vagyonnyilatkozatára a törvény értelmében ugyanezen szabályok 
vonatkoznak.   
 
A Mötv.38 § (4) bekezdése alapján : Az önkormányzati képviselő megválasztásától számított 
harminc napon belül köteles kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben 
meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba (a továbbiakban: adatbázis). Az 
önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának 
hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba 
való felvételének megtörténtét.  
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Amennyiben az állami adóhatóság az adatbázisba történő felvételt követően megállapítja, hogy 
az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvétel feltételeinek nem felel meg, az 
adatbázisból törli, amelyről írásban értesíti a képviselő-testületet és a kormányhivatalt. Az 
adatbázisba történő felvételt a képviselő/polgármestert kizárólag elektronikus úton benyújtható 
KOMA nyomtatványon kérhet. A bejelentkezéshez ügyfélkapu szükséges, amelyen keresztül 
az adózó egyedileg azonosított módon biztonságosan léphet kapcsolatba az elektronikus 
szolgáltatást nyújtó közigazgatási szervekkel. 

 
A KOMA nyomtatvány a www.nav.gov.hu honlapról tölthető le. 

Hollósi Gábor: Sopron Megyei Jogú Város Polgármestere megkereste önkormányzatunkat, 
mint a Soproni Vízmű Zrt.-ben részesedéssel rendelkező önkormányzatot, hogy támogatóan és 
együttműködően csatlakozzunk a víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló 
ellátási kötelezettség állami gondoskodásba adásához, és ehhez szükséges döntést hozzuk meg. 

A Nemzeti Vízművek Zrt.  részéről ezen folyamat részeként előkészítésre került egy 
megállapodás-tervezet, melyet röviden ismertet.   

A 2023.évben megnövekedett energiaköltségeket a Soproni Vízmű Zrt. kigazdálkodni nem 
tudja, az önkormányzatok átvállalni nem tudják, az állam viszont átvenné az ellátási feladatokat 
az önkormányzatoktól. A Soproni Vízmű Zrt. deficitje kb. 250- 300 M Ft, kb.2-3 hónapig tudja 
még biztosítani a működést, és a dolgozóit kifizetni. A 2023.január 11-én megtartott rendkívüli 
vízmű közgyűlésen 500 M Ft-os hitelkeret megállapításáról döntöttek a tulajdonos 
önkormányzatok.   

Az előző képviselő-testület a 89/2022.(IX.19.) számú határozatával kinyilvánította azon 
szándékát, hogy megfelelő jogi keretek között a tulajdonában lévő víziközmű vagyonát 
térítésmentesen átadja a Magyar Államnak. Jelenlegi helyzetben nehéz eldönteni milyen lépést 
tegyünk. 2021.december 31-i határnappal önkormányzatunknál az üzemeltetésre átadott 
eszközök értéke összesen: 765 343 944 Ft, elszámolt értékcsökkenés 118 286 134 Ft, nettó 
érték 647 057 810 Ft. A törzsrészvényeink értéke: 5 875 000 Ft, a közös vízügyi alapban 
kimutatott követelésünk a 2021.december 31-i állapot szerint: 27 951 195 Ft. 

 

Hozzászólások:  

Papp Tibor: nem lehetne-e 2023.január végéig várni a döntéssel, akkor már látnak más 
önkormányzatoknál hogyan döntenek az ügyben ? 

Szalai János: nem tudjuk miről döntünk, mi várható az átadást követően, nagyon sok a 
bizonytalansági tényező. 

Lukácsné reagál a felvetésekre: sajnos 2023.január végéig sem rendelkezünk majd ebben az 
ügyben több információval, viszont a döntésről 2023.január 31-ig tájékoztatnunk kell Sopron 
Megyei Jogú Város Polgármesterét.  
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Hollósi Gábor az alább határozati javaslatot teszi:  
 
1.) Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, 
miszerint az őt terhelő víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási 
kötelezettségét átruházza a Magyar Államra.  

2.) Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy az előterjesztés 
részeként a Képviselő-testület elé terjesztett  

- a víziközmű vagyon és a víziközmű működtető eszközök, 

- az átadással érintett víziközmű-rendszer üzemeltetését szerződéses jogviszony alapján ellátó 
Soproni Vízmű Zrt.-ben fennálló társasági részesedés ingyenes átruházásáról, valamint  

- az átruházással érintett víziközmű vagyonhoz tartozó, víziközmű-fejlesztésre fel nem 
használt források tulajdonjogának térítésmentesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéséről 
szóló megállapodás tervezetét megismerte, annak tartalmával egyetért, ennek megfelelően 
felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a jelen határozat 1. pontjában megjelölt cél 
megvalósítása érdekében azt aláírja és az átruházáshoz szükséges jognyilatkozatokat 
megtegye.  
 
3.) Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a jelen határozat 
1. pontjában megjelölt cél megvalósítása érdekében a polgármesternek felhatalmazást ad a 
jelen határozat 2. pontjában megjelölt megállapodás nyomán a víziközmű vagyon, az azt 
működtető vagyon és a Soproni Vízmű Zrt.-ben, mint víziközmű-szolgáltató társaságban 
fennálló társasági részesedés Magyar Állam részére történő átadására.  

Határidő: azonnal és folyamatos  

Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi  
határozatot hozta: 
 
14/2023.(I.17.) határozat: 1.) Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
kinyilvánítja azon szándékát, miszerint az őt terhelő víziközmű-szolgáltatás biztosítása 
vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettségét átruházza a Magyar Államra.  

2.) Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy az előterjesztés 
részeként a Képviselő-testület elé terjesztett  

- a víziközmű vagyon és a víziközmű működtető eszközök, 

- az átadással érintett víziközmű-rendszer üzemeltetését szerződéses jogviszony alapján ellátó 
Soproni Vízmű Zrt.-ben fennálló társasági részesedés ingyenes átruházásáról, valamint  
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