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Lövő Község Önkormányzat
Lövő
4-1/2022.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2022.március 9-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
Hasza Lajos Attiláné gazdálkodási főmunkatárs

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.) Lövő község településrendezési eszközeinek módosítása, véleményezési eljárás lezárása
2.) Az önkormányzat 2022.évi pénzügyi tervének elfogadása
3.) A civil szervezetek 2022.évi támogatásának megállapítása
4.) Lövői Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjának megválasztása
5.) Az önkormány Közbeszerzési szabályzatának és 2022.évi Közbeszerzési Tervének
elfogadása
6.) Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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A jelenlévők a javasolt napirendi pontokkal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhanglag az alábbi határozatot hozta:
21/2022.(III.09.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.) Lövő község településrendezési eszközeinek módosítása, véleményezési eljárás lezárása
2.) Az önkormányzat 2022.évi pénzügyi tervének elfogadása
3.) A civil szervezetek 2022.évi támogatásának megállapítása
4.) Lövői Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjának megválasztása
5.) Az önkormány Közbeszerzési szabályzatának és 2022.évi Közbeszerzési Tervének
elfogadása
6.) 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
jegyzőkönyveit Balics Kamill hitelesítse.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Balics
Kamillt választja meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
22/2022.(III.09.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv
hitelesítőnek Balics Kamillt választja meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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1.) Lövő község településrendezési eszközeinek módosítása, véleményezési eljárás
lezárása
( írásos előterjesztés csatolva )
Hollósi Gábor szóbeli kiegészítése: javaslom a véleményezési eljárás lezárását, annak
érdekében, hogy mielőbb meg tudjuk kérni az Állami Főépítész záró szakmai véleményét.

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövő község településrendezési
eszközeinek 11. számú módosításához érkezett véleményeket és partnerségi egyeztetés
jegyzőkönyvét és feljegyzését megismerte. A képviselő-testület az előterjesztést tudomásul
vette.
A képviselő-testület tudomásul veszi beérkezett észrevételeket az előterjesztés szerint.
Különösen figyelembe vette a Gy-M-S megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda
véleményét és a belterület eltérő szelvényezésű tervlapjai helyett egységes belterületi
tervlapot dokumentál ki, kiküszöbölve a tervlapok átfedéseit, eltérő és párhuzamos
szabályozását. A nemzeti jogszabálytárban a hatályban lévő helyi építési szabályok
rendezésre kerültek.
A régészeti lelőhelyek lehatárolása javításra került és annak átvezetését Gy-M-S megyei
Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi
Osztály a GY/26/0520-2/2022 állásfoglalása alapján el is fogadta a belterületi- és külterületi
szabályozási tervlapokon az ismert és nyilvántartott régészeti lelőhelyek ábrázolását.
A partnerségi egyeztetés során észrevétel, vélemény a partnerek részéről nem érkezett.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a záró szakmai véleményezési eljárás lefolytatására.
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:
23/2022.(III.09.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövő
község településrendezési eszközeinek 11. számú módosításához érkezett véleményeket és
partnerségi egyeztetés jegyzőkönyvét és feljegyzését megismerte. A képviselő-testület az
előterjesztést tudomásul vette.
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Határozat folytatása:
A képviselő-testület tudomásul veszi beérkezett észrevételeket az előterjesztés szerint.
Különösen figyelembe vette a Gy-M-S megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda
véleményét és a belterület eltérő szelvényezésű tervlapjai helyett egységes belterületi
tervlapot dokumentál ki, kiküszöbölve a tervlapok átfedéseit, eltérő és párhuzamos
szabályozását. A nemzeti jogszabálytárban a hatályban lévő helyi építési szabályok
rendezésre kerültek.
A régészeti lelőhelyek lehatárolása javításra került és annak átvezetését Gy-M-S megyei
Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi
Osztály a GY/26/0520-2/2022 állásfoglalása alapján el is fogadta a belterületi- és külterületi
szabályozási tervlapokon az ismert és nyilvántartott régészeti lelőhelyek ábrázolását.
A partnerségi egyeztetés során észrevétel, vélemény a partnerek részéről nem érkezett.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a záró szakmai véleményezési eljárás lefolytatására.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
2.)Az önkormányzat 2022.évi pénzügyi tervének elfogadása
Hollósi Gábor: ismerteti az önkormányzat 2022.évi költségvetés tervezett bevételeit és
kiadásait a jelenlévőknek. Elmondja, hogy milyen beruházások és fejlesztések várhatók, és erre
mekkora összeget fordít az önkormányzat. Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Mező
utcában zárt csapadékvíz elvezető rendszer kiépítését tervezi, erre 25 M Ft kerül a
költségvetésbe tervezésre.
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Horváth Ferenc utcában a csapadékvíz elvezető
rendszer kialakítása előtt melyet pályázati támogatásból szeretnénk megvalósítani
szükségesnek tartja az út megépítését, erre az árajánlat bekérése folyamatban van. Ezt az
indokolja a telket megvásárlók között többen mielőbb szeretnénk megkezdeni az építkezést.
( írásos előterjesztés csatolva )
Hasza Lajos Attiláné: az önkormányzat 2022.évi költségvetésébe a pályázati források nem
kerültek betervezésre, erre majd akkor kerül sor, ha a Támogatói Okirat megérkezik hozzánk.
Lukácsné: ismerteti az önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló rendeletet-tervezetet, az
előzetes hatásvizsgálatot, és az indokolást a szabályozás várható következményeiről.
( Előzetes hatásvizsgálati lap és indokolás csatolva )
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet –tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és
egyhangulag megalkotta a 2/2022.(III.10.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat
2022. évi költségvetéséről.
( rendelet csatolva )
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3.) A civil szervezetek 2022.évi támogatásának megállapítása
Hollósi Gábor: az előző ülésen a képviselő-testület már tárgyalta a civil szervezetek támogatási
kérelmét, a benyújtott igényeket, a mai ülésünkön dönteni kell a támogatásokról. Kérem ehhez
a véleményüket.
Hozzászólások:
Spóner Tiborné: magam részéről nem támogatom a civil szervezeteknek a támogatás
megállapítását, mert egyetlen társadalmi munkában sem vesznek részt a községben.
Papp Tibor: jó lett volna ha előzetesen megbeszéléseket folytattunk volna velük.
Milyen módon történik a civil szervezetek elszámoltatása a kapott támogatásról?
Jó lenne ha a társadalmi munkákról mi, és a lakosság is előbb értesülne, így ezeken való
részvételre fel tudnának készülni.
Tischlerné Németh Noémi: bemutatja a Lövői Sportegyesület öltözőjében készült fényképeket,
melyek az épület elhanyagoltságát mutatják. Javasolja az egyesület elnökét szólítsák fel arra,
hogy a helységek tisztántartására nagyobb gondot fordítsanak.
Lövői Gergely: a magam részéről is fontosnak tartom az előzetes egyeztetéseket,
megbeszéléseket, nemcsak a civil szervezetek esetében, hanem más fontosabb döntések
megtárgyalása előtt. Álláspontom szerint lehetne negyedéves elszámolást kérni a civil
szervezetektől a támogatások felhasználásáról. Javaslom a Lövői Sportegyesületnél a
Támogatási Megállapodásba kerüljön bele az épület és környezet rendbetétele.
Hollósi Gábor: a magam részéről az előzetes egyeztetéseket, megbeszéléseket támogatom
ha erre a képviselőknek igénye van.
A civil szervezeteknek a támogatásról a következő év január 15-ig kell elszámolni, de
a nagyobb összegű támogatásoknál lehetne kérni egy rövidebb időszakot is.
A Lövői Sportegyesület részére 4 930 000 Ft-ot, ezen belül a Labdarugó szakosztály részére
4 680 000 Ft-ot, Kynológiai szakosztály részére 250 000 Ft-ot, Az Asztalitenisz klub részére
350 000 Ft-ot a Tenisz Klub Lövő részére 296 000 Ft-ot, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Lövő
részére 1 593 000 Ft-ot, a Polgárőr Egyesület részére 1 109 000 Ft-ot, A Lövői Íjász és
Hagyományőrző Egyesület részére 500 000 Ft-ot, a Szent Kamill Mentő Egyesület Lövő és
környéke részére 250 000 Ft-ot javasolok.
A Római Katolikus Plébánia Lövő részére 1 500 000 Ft-ot, a Lövői Nagyboldogasszony
Templom Kórusa részére 390 000 Ft-ot, a Vöröskereszt Alapszervezete részére 733 000 Ft-ot
javaslok.
Az alapítványok támogatását az alábbiak szerint javaslom: „A gyermekekért és az iskoláért „
Alapítvány 1 023 932 Ft. A Kardos Mente Erdélyért Alapítvány 100 000 Ft, a Lövői
Napköziotthonos Óvoda Óvodásaiért Közalapítvány 100 000 Ft, Horváth László Alapítvány
500 000 Ft.
A Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft.-nek 2022.évre 28 804 800 Ft támogatást
javasol. A Kiszenekarnak 50 000 Ft-ot, a Magánének csoportnak 200 000 Ft-ot, melyet
a Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft.-n keresztül kaphatnak meg.
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Javasolja a SPES 53 Bt.-nek a háziorvosi szolgálat működtetéséhez a képviselő-testület
biztosítson 800 000 Ft támogatást.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szolgáltató
és Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2022. évi támogatást 29 054 800 Ft-ban állapítja meg az
alábbiak szerint:
A Kft. működéséhez:
A Kiszenekar részére
SZKK Magán énekcsoportja
megállapodás alapján.

28 804 800 Ft
50 000 Ft
200 000 Ft támogatást biztosít

A megállapított támogatásokat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet
tartalmazza. A képviselő-testület megbízza a polgármestert erre vonatkozó támogatási
megállapodás megkötésével.
Határidő: 2022. március 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:
24/2022.(III.09.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szolgáltató
és Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2022. évi támogatást 29 054 800 Ft-ban állapítja meg az
alábbiak szerint:
A Kft. működéséhez:
28 804 800 Ft
A Kiszenekar részére
50 000 Ft
SZKK Magán énekcsoportja
200 000 Ft támogatást
biztosít megállapodás alapján.
A megállapított támogatásokat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet
tartalmazza. A képviselő-testület megbízza a polgármestert erre vonatkozó támogatási
megállapodás megkötésével.
Határidő: 2022. március 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antal Györgyné jegyző

9

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Napsugár Óvoda
2022.évi költségvetését 59 596 781 Ft bevétellel és 59 596 781 Ft kiadással elfogadja.
Az intézmény részletes költségvetését az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
rendelet melléklete tartalmazza.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antal Györgyné jegyző

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
25/2022.(III.09.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői
Napsugár Óvoda 2022.évi költségvetését
59 596 781 Ft bevétellel és
59 596 781 Ft kiadással elfogadja.
Az intézmény részletes költségvetését az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
rendelet melléklete tartalmazza.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antal Györgyné jegyző

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a SPES 53 Bt. részére 2022. évre
800 000 Ft támogatást állapít meg a háziorvosi szolgálat működtetéséhez.
A megállapított támogatást az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet
tartalmazza. A képviselő-testület megbízza a polgármestert erre vonatkozó támogatási
megállapodás megkötésével.
Határidő: 2022. március 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antal Györgyné jegyző

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
10

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
26/2022.(III.09.) határozat Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a SPES 53
Bt. részére 2022. évre 800 000 Ft támogatást állapít meg a háziorvosi szolgálat
működtetéséhez.
A megállapított támogatást az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet
tartalmazza.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert erre vonatkozó támogatási megállapodás
megkötésével.
Határidő: 2022. március 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antal Györgyné jegyző

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyesületek 2022.évi költségvetési
támogatását az alábbiak szerint állapítja meg:
Lövői Sportegyesület
Labdarugó szakosztály
Kynológia szakosztály

4 930 000 Ft, az alábbi megosztás szerint:
4 680 000 Ft
250 000 Ft

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Lövő
Lövői Polgárőr Egyesület
Tenisz Klub Lövő
Asztalitenisz klub
A Lövői Íjász és Hagyományőrző
Egyesület
Szent Kamill Mentő Egyesület
Lövő és környéke

1 593 000 Ft
1 109 000 Ft
296 000 Ft
350 000 Ft
500 000 Ft
250 000 Ft

Az egyesületek támogatását az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet
tartalmazza.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert erre vonatkozó támogatási megállapodások
megkötésével.
Határidő: 2022. március 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antal Györgyné jegyző
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással,1 ellenszavazattal az alábbi
határozatot hozta:
27/2022.(III.09.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
egyesületek 2022.évi költségvetési támogatását az alábbiak szerint állapítja meg:
Lövői Sportegyesület
Labdarugó szakosztály
Kynológia szakosztály

4 930 000 Ft, az alábbi megosztás szerint:
4 680 000 Ft
250 000 Ft

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Lövő
Lövői Polgárőr Egyesület
Tenisz Klub Lövő
Asztalitenisz klub
A Lövői Íjász és Hagyományőrző
Egyesület
Szent Kamill Mentő Egyesület
Lövő és környéke

1 593 000 Ft
1 109 000 Ft
296 000 Ft
350 000 Ft
500 000 Ft
250 000 Ft

Az egyesületek támogatását az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet
tartalmazza.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert erre vonatkozó támogatási megállapodások
megkötésével.
Határidő: 2022. március 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antal Györgyné jegyző

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek és alapítványok
2022.évi támogatását az alábbiak szerint állapítja meg:
Római Katolikus Plébánia Lövő
1 500 000 Ft
Lövői Nagyboldogasszony Templom
kórusa
390 000 Ft
Vöröskereszt Alapszervezete
733 000 Ft
„A gyermekekért és az iskoláért”
Alapítvány
1 023 932 Ft
Kardos Mente Erdélyért Alapítvány
100 000 Ft
Lövői Napköziotthonos Óvoda Óvodásaiért
Közalapítvány
100 000 Ft
Horváth László Alapítvány
500 000 Ft

12

Határozati javaslat folytatása:
A civil szervezetek és az alapítványok támogatását az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet tartalmazza.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert erre vonatkozó támogatási megállapodások
megkötésével.
Határidő: 2022. március 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antal Györgyné jegyző
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással,1 ellenszavazattal az alábbi
határozatot hozta:
28/2022.(III.09.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil
szervezetek és alapítványok 2022.évi támogatását az alábbiak szerint állapítja meg:
Római Katolikus Plébánia Lövő
1 500 000 Ft
Lövői Nagyboldogasszony Templom
kórusa
390 000 Ft
Vöröskereszt Alapszervezete
733 000 Ft
„A gyermekekért és az iskoláért”
Alapítvány
1 023 932 Ft
Kardos Mente Erdélyért Alapítvány
100 000 Ft
Lövői Napköziotthonos Óvoda Óvodásaiért
Közalapítvány
100 000 Ft
Horváth László Alapítvány
500 000 Ft
A civil szervezetek és az alapítványok támogatását az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet tartalmazza.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert erre vonatkozó támogatási megállapodások
megkötésével.
Határidő: 2022. március 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antal Györgyné jegyző
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4.)

Lövői Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjának megválasztása

Lukácsné: a Lövői Helyi Választási Bizottság tagjai közül 3 tag -Kontorné Németh Márta,
Vadászné Németh Piroska, és Szalai Jánosné, a póttagok közül Szekendi Mária- lemondott.
A választási eljárásról szóló 2013.évi XXXVI. törvény 23. §-a alapján az alábbi tagok
megválasztását javaslom: Horváth-Kiss Líviát, Szalai Zita Veronikát, Kőmives Zoltán
Józsefnét. Póttagnak Horváth Martint javaslom.
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Lövői Helyi Választási Bizottság tagjainak
Horváth-Kiss Líviát, Szalai Zita Veronikát, Kőmives Zoltán Józsefnét választja meg.
A képviselő-testület a Lövői Helyi Választási Bizottság póttagjának Horváth Martint választja
meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésével.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodással nélkül az alábbi
határozatot hozta:
29/2022.(III.09.) határozat: Lövő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Lövői Helyi
Választási Bizottság tagjainak Horváth-Kiss Líviát, Szalai Zita Veronikát, Kőmives Zoltán
Józsefnét választja meg.
A képviselő-testület a Lövői Helyi Választási Bizottság póttagjának Horváth Martint választja
meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésével.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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5.) Az önkormány Közbeszerzési szabályzatának és 2022.évi Közbeszerzési Tervének
elfogadása
Lukácsné: ismerteti a jelenlévőknek az önkormányzat 2022.évi Közbeszerzési szabályzatát és
2022.évi Közbeszerzési Tervét.
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a TOP Plusz 2.1.1-21 pályázat keretében az
önkormányzat a Szolgáltató és Kulturális Központ energetikai felújítására pályázatot nyújtott
be 102 M Ft-ra, mivel a projekt költsége meghaladja az közbeszerzési értékhatárt, ezért
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, amennyiben nyer a pályázat.
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat Közbeszerzési
Szabályzatát 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 tartózkodással nélkül az alábbi
határozatot hozta:
30/2022.(III.09.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát 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 az önkormányzat 2022.évi
Közbeszerzési tervét az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
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 tartózkodással nélkül az alábbi
határozatot hozta:
31/2022.(III.09.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat 2022.évi Közbeszerzési tervét az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

6.) Egyéb feladatok
Lukácsné: a képviselő-testület a 2021.november 26-án megtartott ülésen a 82/2021.(XI.26.)
határozatával a Horváth Ferenc utcai telkek értékesítéséről döntött, megállapítva a telkek
vételárát. A testület először az előszerződés megkötésére biztosított lehetőséget. A vevők
közül többen kérték,hogy a biztosítsunk lehetőséget a végleges szerződés megkötésére, hiszen
többen már szeretnénk az építkezést megkezdeni. Javaslom az előszerződés végleges
határidejét a képviselő-testület 2022.december 31-ig állapítsa meg.
Az eredeti határozatban a beépítési kötelezettség biztosítására az 2026.december 31-ét
állapítottak meg, javaslom ennek határidejét 2027.december 31-re módosítani.
Hozzászólás:
Hollósi Gábor: a telkek mielőbbi értékesítése érdekében javaslom a határozat módosítását
az elhangzottak szerint.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 82/2021.(XI.26.) számú határozatát
az alábbiak szerint módosítja, egészíti ki:
„ A képviselő-testület lehetőséget biztosít a vevők részére az előszerződés és a végleges
szerződés megkötésére. Az előszerződést legkésőbb 2022.december 31-ig kell megkötni.
A beépítési kötelezettség biztosítására az önkormányzat 2027.december 31-ig visszavásárlási
jogot köt ki. A visszavásárlás összege azonos a vételárral.
Az eladásra kerülő ingatlanok listája a határozat mellékletét képezi.”
A határozat módosítással nem érintett rendelkezései továbbra is hatályban maradnak.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodással nélkül az alábbi
határozatot hozta:
32/2022.(III.09) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
82/2021.(XI.26.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja, egészíti ki:
„ A képviselő-testület lehetőséget biztosít a vevők részére az előszerződés és a végleges
szerződés megkötésére. Az előszerződést legkésőbb 2022.december 31-ig lehet megkötni.
A beépítési kötelezettség biztosítására az önkormányzat 2027.december 31-ig visszavásárlási
jogot köt ki. A visszavásárlás összege azonos a vételárral.
Az eladásra kerülő ingatlanok listája a határozat mellékletét képezi.”
A határozat módosítással nem érintett rendelkezései továbbra is hatályban maradnak.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

Lukácsné: ismerteti a képviselőknek a lövői fiataloktól a Horváth Ferenc utca telkek beépítési
kötelezettségének módosítására érkezett kérelmet. A kérelmet 8 fő községben élő fiatal
nyújtotta be, akik szeretnének telket vásárolni a Horváth Ferenc utcában, de a képviselő-testület
által megszabott 4 éves beépítési kötelezettséget túl rövidnek találják és 10 évre kérnek
módosítani.
Álláspontom szerint ez túl hosszú idő, és ez hátrányos lenne az önkormányzat számára.
Hozzászólás:
Hollósi Gábor: megértjük a fiatalok kérését, hajlandók vagyunk a kompromisszumra, de a
10 évet elutasítjuk, melyet soknak találunk.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lövői fiatalok által a Horváth Ferenc
utcai építési telkek beépítésének kötelezettségének 10 évre történő felemelésére benyújtott
kérelmét elutasítja, mivel ez hátrányos lenne az önkormányzat számára.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésével.
Határidő: 2022.március 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodással nélkül az alábbi
határozatot hozta:
33/2022.(III.09.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lövői
fiatalok által a Horváth Ferenc utcai építési telkek beépítésének kötelezettségének 10 évre
történő felemelésére benyújtott kérelmét elutasítja, mivel ez hátrányos lenne az önkormányzat
számára.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésével.
Határidő: 2022.március 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

Lukácsné: a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997.évi CXL. törvény, és a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló
13/2021.(XI.29.) önkormányzati rendelet alapján Lövő községben a közművelődési feladatokat
a Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft. látja el közművelődési megállapodás
alapján. Ismerteti a megállapodás tervezetét a jelenlévőknek.
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövő községben a közművelődési
feladatok ellátásával a Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft.-t bízza meg.
A képviselő-testület a Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft.-vel megkötött
Közművelődési Megállapodást az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodással nélkül az alábbi
határozatot hozta:
34/2022.(III.09.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövő
községben a közművelődési feladatok ellátásával a Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit
Kft.-t bízza meg.
A képviselő-testület a Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft.-vel megkötött
Közművelődési Megállapodást az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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Lukácsné: az önkormányzatunk a Magyar Államkincstár által forgalmazott Magyar
Államkötvényben 10 220 000 Ft névértékű értékpapírral rendelkezik. A Magyar Államkincstár
Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága tájékoztatta önkormányzatunkat arról, hogy az
Államadósság Kezelő Központ új Önkormányzati Magyar Államkötvényt bocsátott ki.
Tájékoztattak bennünket arról, hogy a korábbi kibocsátású, alacsonyabb kamatozású ÖMÁK
állományunkat lehetőség van átváltani magasabb kamatozású 2025/ Z kötvényre, melynek éves
kamata 2,5 %.
Hozzászólások:
Hollósi Gábor: javaslom a magasabb névértékre átváltani a kötvényünket.
Lövői Gergely: esetlegesen nem lehetne-e több értékpapírt vásárolni ?
Hollósi Gábor reagál a feltett kérdésre:az önkormányzat szabad pénzeszközei a Takarékbank
Zrt-nél vannak lekötve, melyek bármikor mobilizálhatók amennyiben szükség van rájuk.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Magyar
Államkincstár által forgalmazott Önkormányzati Magyar Államkötvényt értékpapírt vásárol
10 220 000 Ft névértékben.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ÖMÁK 2022/Z 9 980 000 Ft és
az ÖMÁK 2023/Z 240 000 Ft névértékű kötvényt átváltsa a 00953659 számú értékpapír
nyilvántartási-számla teljes szabad összegével egy kedvezőbb kamatozású 2025/Z.
kötvényre.
Határidő: 2022.március 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodással nélkül az alábbi
határozatot hozta:
35/2022.(III.09.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy a Magyar Államkincstár által forgalmazott Önkormányzati Magyar Államkötvényt
értékpapírt vásárol 10 220 000 Ft névértékben.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ÖMÁK 2022/Z 9 980 000 Ft és
az ÖMÁK 2023/Z 240 000 Ft névértékű kötvényt átváltsa a 00953659 számú értékpapír
nyilvántartási-számla teljes szabad összegével egy kedvezőbb kamatozású 2025/Z.
kötvényre.
Határidő: 2022.március 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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Lukácsné: TOP Plusz 1.2.3-21 kódszámú kiírásra, Belterületi utak fejlesztése elnevezésű
pályázati felhívásra támogatási igényt kívánunk benyújtani 27 500.000 Ft összegre Lövő,
Széchenyi utca (hrsz:606/1) korszerűsítésére.
Hozzászólás
Hollósi Gábor: ezen terület a GYSEV Zrt. tulajdonában van, de sikerült megállapodást kötnek
erre velük, és hozzájárultak az út felújításához, melyet pályázati támogatásból kívánunk
megvalósítani.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javalatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a TOP Plusz 1.2.3-21
kódszámú kiírásra, Belterületi utak fejlesztése elnevezésű pályázati felhívásra támogatási
igényt nyújt be 27 500.000 Ft összegben, a 9461 Lövő, Széchenyi utca (hrsz:606/1)
korszerűsítésére.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával.
Határidő: 2022. április 14.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
36/2022.(III.09.) határozat :Lövő Község Önkormányzatán Képviselő-testülete
úgy határoz, hogy a TOP Plusz 1.2.3-21 kódszámú kiírásra, Belterületi utak fejlesztése
elnevezésű pályázati felhívásra támogatási igényt nyújt be 27 500. 000 Ft összegben, a 9461
Lövő, Széchenyi utca (hrsz:606/1) korszerűsítésére.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával.
Határidő: 2022. április 14.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

Lukácsné: a TOP Plusz -3.3.2-21 kódszámú kiírásra, Helyi egészségügyi infrastruktúra
fejlesztése elnevezésű pályázati felhívásra támogatási igényt kívánunk benyújtani 22.000.000
Ft összegben, „Orvosi rendelő felújítása Lövőn” címmel Lövő, Hunyadi u.1.számú ingatlanra.
Az egészségház pályázata során a házban lévő szaniterek, csaptelepek teljes cseréje valósul
meg. A ronda, rozsdás radiátorok helyett újak kerülnek beszerzésre.
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Villamosság terén az összes világító test korszerűbb, energiatakarékosabb eszközre lesz
cserélve. Szükség szerint kábelezéssel. Új elosztószekrény és áramvédő kapcsolók kerülnek
felszerelésre.
A mosdók teljes felújítására kerülne sor, csempézés- járólapozás. Illetve minden helység
kétszeri diszperziós festése két rétegben. Beltéri ajtók, egyes bútorok cseréje.
Hozzászólás:
Hollósi Gábor: javaslom a pályázat benyújtását az orvosi rendelő felújítására.

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a TOP Plusz -3.3.2-21
kódszámú kiírásra, Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése elnevezésű pályázati
felhívásra támogatási igényt nyújt be 22.000.000 Ft összegben, „Orvosi rendelő felújítása
Lövőn” címmel ( 9461 Lövő, Hunyadi u.1.)
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával.
Határidő: 2022. április 14.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
37/2022.(III.09.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy határoz, hogy a TOP Plusz -3.3.2-21 kódszámú kiírásra, Helyi egészségügyi infrastruktúra
fejlesztése elnevezésű pályázati felhívásra támogatási igényt nyújt be 22.000.000 Ft összegben,
„Orvosi rendelő felújítása Lövőn” címmel ( 9461 Lövő, Hunyadi u.1.)
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával.
Határidő: 2022.április 14.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukácsné: tájékoztatja a jelenlévőket a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás
megkereséséről. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Tanácsa
2022.február 14. napján megtartott ülésén megtárgyalta Sopronkövesd Község Önkormányzata
Képviselő-testületének javaslatát, mely szerint javasolták, hogy a Társulási Tanács állapítson
meg a házi segítségnyújtás vonatkozásában egy minimális rendelkezésre állási díjat azoknál
a társult önkormányzatok tekintetében, ahol nincs ellátott. A Társulási Tanács 2022.február
14.napján megtartott ülésén a 4/2022.(II.14.) számú határozatával ezen javaslathoz nem járult
hozzá. Sopronkövesd Község Önkormányzata javaslatát a 23 társult önkormányzatnak is meg
kell tárgyalnia, valamint döntést kell hozni az ügyben, ezért kérik a képviselő-testületet a
javaslatot tárgyalja meg.
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Hozzászólás:
Hollósi Gábor: javaslom a képviselő-testületnek támogassa Sopronkövesd Község
Önkormányzata javaslatát a házi segítségnyújtás tekintetében a rendelkezésre állási díjról.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Sopronkövesd Község
Önkormányzata javaslatát, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás állapítson
meg a házi segítségnyújtás tekintetében egy minimális rendelkezésre állási díjat azoknál a
társult önkormányzatoknál, ahol nincs ellátott.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntését, határozatát, a Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás elnökének küldje meg.
Határidő: 2022.április 10.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
38/2022.(III.09.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja
Sopronkövesd Község Önkormányzata javaslatát, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálati Társulás állapítson meg a házi segítségnyújtás tekintetében egy minimális
rendelkezésre állási díjat azoknál a társult önkormányzatoknál, ahol nincs ellátott.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntését, határozatát, a Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás elnökének küldje meg.
Határidő: 2022.április 10.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukácsné: javaslom a képviselő-testületnek állapítson meg Hollósi Gábor polgármester úrnak
2022.évre 1 990 000 Ft jutalmat, mely két részletben kerüljön kifizetésre.
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 személyesérintettséget. 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.
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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:
39/2022.(III.09.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hollósi
Gábor polgármestert a döntéshozatalból kizárja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Lukács Antal Györgyné jegyző
Lukács Antal Györgyné az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Hollósi Gábor polgármester részére
2022.évben 1 990 000 Ft jutalmat állapít meg.
A jutalom kifizetésére két egyenlő részletben kerül sor.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat közlésével.
Határidő: 2022.március 31.
Felelős: Lukács Antal Györgyné jegyző
A képviselők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással ,1 fő a szavazásban nem vett részt, az
alábbi határozatot hozta:
40/2022.(III.09.) határozat: Lövő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Hollósi Gábor
polgármester részére 2022.évben 1 990 000 Ft jutalmat állapít meg.
A jutalom kifizetésére két egyenlő részletben kerül sor.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat közlésével.
Határidő: 2022.március 31.
Felelős: Lukács Antal Györgyné jegyző
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Hollósi Gábor: javaslom Lágler Éva ügyvezető részére a képviselő-testület 2022.január 1-től
havi bruttó 495 000 Ft tiszteletdíjat állapítson meg. A Szolgáltató és Kulturális Központ
Nonprofit Kft-nél a bérek átlagosan 20 %-al emelkedtek, emiatt indokolt az ügyvezető
tiszteletdíját is megemelni.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lágler Éva ügyvezető tiszteletdíját
2022.január 1-től havi bruttó 495 000 Ft-ban állapítja meg.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével.
Határidő: 2022.március 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
41/2022.(III.09.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lágler Éva
ügyvezető tiszteletdíját 2022.január 1-től havi bruttó 495 000 Ft-ban állapítja meg.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével.
Határidő: 2022.március 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

Hollósi Gábor: tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a karbantartói feladatok ellátására sikerült
egy alkalmas személyt találni, akit főállásban kíván alkalmazni 2022.április 1-től.
Mellette a zöldterületek, közterületek karbantartását továbbra is Balics Kamill Lövő, Fő utca
1.szám alatti lakossal kívánja ellátni 2022.április 1-től. Balics Kamill tiszteletdíját bruttó
230 000 Ft-ra javasolja felemelni.
Lukácsné: 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.
Balics Kamill képviselő bejelenti képviselő-testületnek a személyes érintettségét, bejelenti
nem kíván részt venni a szavazásban.
Lukácsné: a képviselő-testületnek kell dönteni arról, hogy Balics Kamillt kizárja illetve
nem zárja ki a döntéshozatalban.
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balics Kamill képviselőt a
döntéshozatalból kizárja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A képviselő-testület 6 igen szavazattal,1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
42/2022.(III.09.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balics Kamill
képviselőt a döntéshozatalból kizárja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balics Kamill 9461 Lövő, Fő utca 1.szám
alatti lakost bízza meg 2022.április 1-től határozatlan időre Lövő község zöldterületeinek,
közterületeinek karbantartási feladataival.
A képviselő-testület megbízási díját bruttó 230 000 Ft-ban állapítja meg.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével, és a megbízási
szerződés megkötésével.
Határidő: 2022.március 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A képviselők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás nélkül ,1 fő a szavazásban nem vett részt,
az alábbi határozatot hozta:
43/2022.(III.09.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balics
Kamill 9461 Lövő, Fő utca 1.szám alatti lakost bízza meg 2022.április 1-től határozatlan időre
Lövő község zöldterületeinek, közterületeinek karbantartási feladataival.
A képviselő-testület megbízási díját bruttó 230 000 Ft-ban állapítja meg.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével, és a megbízási
szerződés megkötésével.
Határidő: 2022.március 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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