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Lövő Község Önkormányzata
Lövő
12-1/2021.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2021.október 27-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

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.) A Lövői Sportegyesület támogatási kérelmének elbírálása

2.) Egyéb feladatok

Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

A jelenlévők a javasolt napirendi pontokkal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
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62/2021.(X.27.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.)
2.)

A Lövői Sportegyesület támogatási kérelmének elbírálása
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
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:
63/2021.(X.18.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv
hitelesítőnek Spóner Tibornét választja meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

1.) A Lövői Sportegyesület támogatási kérelmének elbírálása
Hollósi Gábor: ismerteti a Lövői Sportegyesület támogatási kérelmét. Elmondja a Lövői
Sportegyesület részére az idei évben a képviselő-testület 1 500 000 Ft támogatást állapított
meg. A korábbi évekhez viszonyítva szerényebb önkormányzati támogatásból kellett
gazdálkodokni az egyeselületnek, így az év végére likviditási problémáik jelentkeztek.
Az aktuálisan felmerülő költségeik között szerepel az egyesületi busz műszaki vizsgáztatása,és
kötelező felelősségbiztosításának időszakos befizetése. Az egyesület zavartalan
működéséhez 400 000 Ft kiegeszítő támogatást kérnek. Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy
az egyesület a kapott támogatás felhasználásáról az elszámolást benyújtotta.
Javaslom a kért 400 000 Ft támogatást a tartalékalapból átcsoportosítással biztosítsuk a
biztonságos működés érdekében.
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Hozzászólások:
Spóner Tiborné: az egyesületnek a bevételei növelése érdekében mindenképpen szükség lenne
a tagdíjak beszedésére a következő évben.
Balics Kamill: javaslom, hogy a következő ülésre a Lövői Sportegyesület egy részletesebb
elszámolást nyújtson be.
Az elhangzottakkal a jelenlévők egyetértettek.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Sportegyesület 2021. évi
működési támogatását 2 200 000 Ft-ban állapítja meg. Ezen belül a Labdarugó szakosztály
részére 1 900 000 Ft támogatást biztosít a képviselő-testület.
A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást
rendeli el:
Zárolás: a K513 Tartalék kiadási előirányzaton 400 000 Ft.
Kiadási pótelőirányzat: a képviselő-testület a K511 Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre rovaton 400 000 Ft-ot biztosít a 084031 Civil szervezetek működési
támogatása kormányzati funkción.
A képviselő-testület megbízza a polgármester a határozat közlésével, és a támogatási
megállapodás módosításával.
Határidő: 2021. 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:
64/2021.(X.27.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői
Sportegyesület 2021. évi működési támogatását 2 200 000 Ft-ban állapítja meg. Ezen belül a
Labdarugó szakosztály részére 1 900 000 Ft támogatást biztosít a képviselő-testület.
A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást
rendeli el:
Zárolás: a K513 Tartalék kiadási előirányzaton 400 000 Ft.
Kiadási pótelőirányzat: a képviselő-testület a K511 Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre rovaton 400 000 Ft-ot biztosít a 084031 Civil szervezetek működési
támogatása kormányzati funkción.
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Határozat folytatása:
A képviselő-testület megbízza a polgármester a határozat közlésével , és a támogatási
megállapodás módosításával.
Határidő: 2021. november 15.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukácsné: az önkormányzat tulajdonában lévő Hunyadi utcai lakásban lakó bérlők- SiskaKégler Brigitta, Dr.Varga Bence, Papp Tibor -kérték a következő évre is a lakásbérleti
szerződésük a meghosszabbítását.
Hozzászólások:
Hollósi Gábor: javaslom mindhárom bérlőnek a szerződése kerüljön továbbra is egy évre
meghosszabbításra változatlan bérleti díj mellett.
Tischlerné Németh Noémi: a szolgálati lakosok körüli ingatlan néha rendezetlen, javaslom az
ingatlan környékének rendbetétele kerüljön a lakásbérleti szerződésbe előírásra.
A javaslatokat a jelenlévők támogatták.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező Hunyadi u.1.b.szám
alatti önkormányzati lakást 2022.janur 1-től - 2022.december 31-ig Siska-Kégler Brigitta
9461 Lövő, Hunyadi utca 1.b.szám alatti lakosnak bérbe adja.
A képviselő-testület a bérleti díjat 2022.január 01-től havi 40 000 Ft-ban állapítja meg,és
megbízza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésével.
Határidő: 2021.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:
65/2020.(X.27.) határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát
képező Hunyadi u.1.b.szám alatti önkormányzati lakást
2022.január 1-től -2022.december 31-ig Siska-Kégler Brigitta
9461 Lövő, Hunyadi utca 1.b. szám alatti lakosnak bérbe
adja.
A képviselő-testület a bérleti díjat 2022.január 1-től havi 40 000
Ft-ban állapítja meg, és megbízza a polgármestert a bérleti
szerződés megkötésével.
Határidő: 2021.november 15. Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező Hunyadi u.1.c.szám
alatti önkormányzati lakást 2022.január 1-től - 2022.december 31-ig Dr. Varga Bence 9461
Lövő, Hunyadi utca 1.c. szám alatti lakosnak bérbe adja.
A képviselő-testület a bérleti díjat 2022.január 1-től havi 40 000 Ft-ban állapítja meg,és
megbízza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésével.
Határidő: 2021.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:
66/2021.(X.27.) határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát
képező Hunyadi u.1.c. szám alatti önkormányzati lakást
2022.január 1-től -2022.december 31-ig Dr. Varga Bence
9461 Lövő, Hunyadi utca 1.c. szám alatti lakosnak bérbe
adja.
A képviselő-testület a bérleti díjat 2022.január 1-től havi 40 000
Ft-ban állapítja meg, és megbízza a polgármestert a bérleti szerződés
megkötésével.
Határidő: 2021.november 15.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező Hunyadi u.1.szám
alatti önkormányzati lakást 2022.január 1-től - 2022.december 31-ig Papp Tibor 9461 Lövő,
Hunyadi utca 1. szám alatti lakosnak bérbe adja.
A képviselő-testület a bérleti díjat 2022.január 1-től havi 40 000 Ft-ban állapítja meg,és
megbízza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésével.
Határidő: 2021.november 15.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.

7

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
67/2021.(X.27.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát
képező Hunyadi u.1.szám alatti önkormányzati lakást 2022.január 1-től - 2022.december 31ig Papp Tibor 9461 Lövő, Hunyadi utca 1. szám alatti lakosnak bérbe adja.
A képviselő-testület a bérleti díjat 2022.január 1-től havi 40 000 Ft-ban állapítja meg, és
megbízza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésével.
Határidő: 2021.november 15.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

Lukácsné: az önkormányzat a Magyar Falu Program keretében több támogatást nyert. A Felelős
állattartás elősegítésére 1 494 817 Ft támogatást kaptunk, melyet ivartalanításra, chip és
veszettség elleni védőoltásra lehet felhasználni. Emiatt két új kormányzati funkció felvétele
szükséges: 042180 Állat-egészségügy, és a 062020 Településfejlesztési projektek és
támogatásuk. A kormányzati funkció kódokat a Szervezeti és Működési Szabályzat 4.számú
mellékletében kell szerepeltetni.
Ismerteti az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló
rendelet-tervezetet. Ismerteti az előzetes hatásvizsgálatot és az indokolást szabályozás várható
következményeiről.
( Előzetes hatásvizsgálati lap és indokolás csatolva )

A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és
egyhangulag megalkotta a 12/2021.(XI.10.) rendeletét a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 8/2019.(XII.04.) önkormányzati rendelet módosításáról.
( rendelet csatolva )
Lukácsné: tájékoztatom a jelenlévőket arról, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati
Társulás Társulási Tanácsa a 2021. október 12-én megtartott ülésén megtárgyalta Pusztacsalád
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének kérelmét, mely szerint Pusztacsalád Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete megkeresi a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati
Társulás Társulási Tanácsát, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési
szerv illetékességét és működési területét terjessze ki 2022. január 1. napjától Pusztacsalád
közigazgatási területére a házi segítségnyújtás feladatellátás tekintetében.

Fenti tárgyban a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Tanácsa a 2021.
október 12. napján megtartott ülésén a 9/2021. (X.12.) határozatával nem járult hozzá ahhoz,
hogy a házi segítségnyújtás feladatokat 2022. január 1. napjától Pusztacsalád Község
közigazgatási területén a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás lássa el.
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Pusztacsalád Községi Önkormányzat kérelmét a társult 23 önkormányzat képviselőtestületének is szükséges megtárgyalnia, valamint döntést hoznia.
Ezen ok miatt tisztelettel kérik a Képviselő-testületet, hogy a kérelmet megtárgyalni
szíveskedjenek.
Kérik, hogy a Képviselő-testület döntéséről készült határozati kivonat 2 eredeti példányát a
Társulás címére (9461 Lövő, Fő u. 32.) legkésőbb 2021. november 20 -ig megküldeni
szíveskedjünk.

Hozzászólás:
Hollósi Gábor: ezideig a házi segítségnyújtási feladatokat Pusztacsalád Község Önkormányzata
önállóan látta el, de olcsóbban és hatékonyabban tudnák ellátni azt a társulás keretein belül.
Jelenleg 7 gondozottat látnak el egy gondozóval. Amennyiben a tag önkormányzatok
támogatják a kérelmüket a pusztacsaládi gondozónő átkerülne a társuláshoz. Javaslom a
képviselő-testület támogassa a kérelmüket.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Pusztacsalád Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének kérelmét, hogy 2022. január 1. napjától a Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás lássa el a házi segítségnyújtás feladatait Pusztacsalád
Község közigazgatási területén.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a képviselő-testület döntését, határozatát a Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat Elnökének küldje meg.
Határidő: 2021. november 15.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
68/2021.(X.27.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja
Pusztacsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének kérelmét, hogy 2022. január 1.
napjától a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás lássa el a házi segítségnyújtás
feladatait Pusztacsalád Község közigazgatási területén.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a képviselő-testület döntését, határozatát a Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat Elnökének küldje meg.
Határidő: 2021. november 15.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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Hollósi Gábor: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a lövői temetőben a kavicsos út építési
munkáinak elvégzésére az alábbi három vállalkozástól kért árajánlatot: Büki Beton Kft. az
útépítésre 1 650 000 Ft + ÁFA összegre, a VETRA Mélyépítő Kft. 1 720 000 Ft + ÁFA
összegre, a SZILVESZTER TRANS Kft. 1 580 000 Ft +ÁFA összegre adott ajánlatot.
Javaslom a képviselő-testületnek a legkedvezőbb ajánlatot adó Kft.-t bízza meg ezen
munkák elvégzésével.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lövői temetőben a kavicsos út építési
munkáinak elvégzésével a SZILVESZTER TRANS KFT-t (9461 Lövő, Mohl Adolf u.41.)
bízza meg.
A képviselő-testület a munkákra az önkormányzat 2021.évi költségvetésében
1 580 000 Ft +ÁFA összeget biztosít.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével.
Határidő: 2021.december 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
69/2021.(X.27.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lövői
temetőben a kavicsos út építési munkáinak elvégzésével a SZILVESZTER TRANS KFT-t
(9461 Lövő, Mohl Adolf u.41.) bízza meg.
A képviselő-testület a munkákra az önkormányzat 2021.évi költségvetésében
1 580 000 Ft +ÁFA összeget biztosít.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével.
Határidő: 2021.december 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Hollósi Gábor: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Horváth Ferenc utában a lövői
1249/1 és a 1248 helyrajzi számon lévő utak kavicsozási munkáinak elvégzésével is a
SZILVESZTER TRANS KFT-t bízta meg.
Lukácsné: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a lövői West Wind Motoros Baráti Kör
Egyesület elnöke a 2012.február 9-én megkötött Bérleti szerződés módosítását kérte az alábbiak
szerint: A bérleti szerződésen tévesen szerepel a volt strandfürdő helyrajzi száma, ennek
javítását kérik. A bérleti szerződés hatályának meghosszabbítását 2042.februárig 28-ig kérik.
A szerződésbe kérik belevenni a Bérlőt értékesítés esetén elővételi jog illeti meg, illetve
a bérleti szerződés felmondása esetén a Bérlő pénzbeli megtérítésre igényt tartana.
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Hozzászólás:
Hollósi Gábor: a bérleti szerződés módosításához jelenleg kevés információnk áll
rendelkezésre, felvetődik az ingatlan szakértői értékbecslése is, ezért javaslom az ügyben
a döntés elhalasztását a következő ülésre.
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
Papp Tibor: a lövői Nagyboldogasszony Templom Kórusa két alkalommal kórustalálkozót
szervez. Az első találkozó megrendezésére 2021.november 27-én a lövői Szolgáltató és
Kulturális Központban kerülne sor. A második találkozót a jövő tavaszra tervezzük, ezekre
támogatást is kaptunk a Magyar Kodály Társaságon keresztül. A találkozó megszervezéséhez
azonban az önkormányzat segítségére is szükségünk lenne.
Hozzászólás:
Hollósi Gábor: javaslom a novemberi kórustalálkozó megszervezéséhez a Szolgáltató és
Kulturális Központ Nonprofit Kft. részére biztosítsunk 100 000 Ft támogatást.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021.november 27-én Lövőn
megrendezésre kerülő kórustalálkozó lebonyolításához a Szolgáltató és Kulturális Központ
Nonprofit Kft.részére 100 000 Ft támogatást biztosít.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével, és a Támogatási
Megállapodás megkötésével.
Határidő: 2021.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:
70/2021.(X.27.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2021.november 27-én Lövőn megrendezésre kerülő kórustalálkozó lebonyolításához a
Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft. részére 100 000 Ft támogatást biztosít.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével, és a Támogatási
Megállapodás megkötésével.
Határidő: 2021.november 30.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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