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Testületi ülések: 
 
2020. március 11-2020. június 17. és 2020. november 4-2021. február 8. közötti időszakokra 
a Kormány a Covid-19 koronavírus világjárvány miatt veszélyhelyzetet hirdetett ki 
Magyarország egész területére. Veszélyhelyzetben a helyi önkormányzatok működésére a 
katasztrófavédelemről és hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdését kell alkalmazni, melynek értelmében 
veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a 
polgármester gyakorolja. Mindezek alapján sem képviselő-testület, sem a bizottságok 
ülésének az Mötv. szerinti összehívására nincs lehetőség.  
A képviselő-testületi ülések száma 2020. évben Lócson: 6 képviselő-testületi ülés, 12 
rendelet, 109 képviselő-testületi határozat, 53 polgármesteri határozat született. 
Önkormányzatunk 2020. évben 2.712.236,- Ft összeget kapott az államtól szociális célú 
támogatásokra, mely maradéktalanul kiosztásra került 2020. december 31-ig.                            
A veszélyhelyzetben életbe lépő rendezvénytilalom ellenére elköltöttük a 2020. évi 
1.800.000,- Ft közművelődésre előirányzott keretet. Farsangi délután, augusztusban 
gyermekdélután, közlekedésbiztonsági program, helyi értékek ünnepe, őszköszöntő, 
falukirándulás a Parlamentbe, idősek napja, Déryné Program előadása, Mikulás érkezése 
valósult meg, és eszközbeszerzés keretében új asztalokat vásároltunk a közösségi színtérbe. 

 

Pályázatok: 
 

Magyar Falu Programban 2 db benyújtott pályázatból 2 db tartaléklistás, egyéb pályázatok: 

3 db benyújtott, ebből 2 db nyertes 

 
Nyertes pályázatok: 

• Szociális célú tűzifa támogatás 2020: 8 erdei m3 fa vásárlásához nyújtott 152.400,- Ft 
támogatás, önerő: 10.160,- Ft, fa kiosztása megvalósult. 

• Déryné Programban Nyári Vándorszínház kategóriában neves színházi társulat vagy 
előadóművész ingyenes kitelepülése Lócsra, nem pénzbeli támogatás. Megvalósult: 1 
alkalom, 2020.10.03-án. Várhatóan még 1 alkalom lesz, covid miatt elhalasztva 2021-
re. 

 
Elutasított pályázatok – forráshiány miatt: 

• Magyar Falu Program, Temetőfejlesztés: urnafal és mögé kerítés-rész építésére 
igényelt támogatás: 3.300.085,- Ft 

• Magyar Falu Program, közösségi tér felújítása keretében az egykori iskola épület 
felújítására igényelt támogatás: 27.998.956,- Ft 

• Önkormányzati fejlesztések támogatása 2020, belterületi utak, járdák kategóriában 
Kossuth és Arany utcák járdafelújítására igényelt támogatás: 9.625.470,- Ft, vállalt 
önerő: 1.698.612,- Ft. 
 

 
 



2019-es nyertes pályázatok, melyek fizikai befejezésének határideje 2020-ban: 
• Magyar Falu Program, Orvosi eszköz pályázat – sikeres, nyert összeg: 2.571.564,- Ft 

vissza nem térítendő támogatás, 100%-os intenzitás. Projekt tényleges fizikai 
befejezése: 2020.04.28., elszámolva. 

• Magyar Falu Program, Járdafelújítás – sikeres, nyert összeg: 1.410.180,- Ft vissza 
nem térítendő támogatás, 100% intenzitás anyagköltségre. Projekt tényleges fizikai 
befejezése: 2020.08.11., elszámolva. 

• Vidékfejlesztési Program (LEADER) VP6-19.2.1.-90-Ö.1-17 projekt keretében A 
település helyi definiált értékleltárának elkészítésére és népszerűsítő rendezvény 
megszervezésére, nyert összeg: 926.996,- Ft, önerő: 205.003,- Ft. Projekt tényleges 
fizikai befejezése: 2020.09.01., elszámolva. 

• Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás: közösségi színtérben 2021. jan. 1-től 
kötelezően előírt audiovizuális eszközök (notebook, projektor, hangfal, vetítővászon) 
beszerzése, nyert összeg: 325.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás + önerő 
294.999,- Ft. Projekt tényleges fizikai befejezése: 2020.01.30., elszámolás: 
2021.01.31-ig. 
 

A 2020-as év egyéb elért eredményei: 

A képviselő-testület a 2020. június 25-i ülésén döntött a falugondnoki szolgálat 
létrehozásáról, majd a szükséges dokumentációk összeállítását, benyújtását követően 
november 16-ától kapott működési engedélyt a Kormányhivataltól  a lócsi falugondnoki 
szolgálat.  A településvezetés számára a tavaszi vírushelyzet mutatta meg, hogy 
településünkön is szükség van falugondnokra, aki a rendkívüli helyzetben segíti az idősek 
ellátását, főként a gyógyszerkiváltást, bevásárlást, és az ebéd kiszállítását. A szolgálat 
ellátásához, indításához szükséges falubuszt önerőből vásároltuk, egy jó állapotban lévő 
használt, 9 fős Ford Transit Turneo típusú gépjárművet, falugondnokunk Pietrowski Zoltán, 
akit  - azt gondolom, nem kell bemutatni. 

Szintén június 25-i ülésen született döntés a térfigyelő kamerarendszer kiépítésére 
vonatkozóan, 9 kamera került felszerelésre, egyelőre azonban az áramszolgáltatóval történő 
megállapodásra még nem került aláírás, mivel első körben hibás terv készült, ennek a javítása 
van folyamatban, remélhetőleg februárban beüzemelhetjük a rendszert. 

A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi 
színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet értelmében 2021. január 
1. napjától megfelelő végzettséggel rendelkező közművelődési referenst kell alkalmazni 
minden településen, így Lócson is. A feladat ellátására Reichardt Nikolettet alkalmazzuk, aki 
már eddig is részt vett a kulturális élet szervezésében, és a könyvtárosi feladatokat is ellátja a 
továbbiakban is. 

A faluszépítés terén az idén is tettünk előrelépést: önerőből két köztéri, fedett kiülőt épített az 
önkormányzat, az egyik a Petőfi és Fő utcák kereszteződésénél, a másik pedig a Fő és Arany 
János utcák kereszteződésénél található, akár a kerékpárral érkezők pihenését is szolgálhatja. 
A beruházás a beton alappal együtt mintegy 700.000 Ft-ba került. Emellett 200 db új 
rózsatövet ültettünk el közterületen az ősszel pótolva az elöregedett, elszáradt töveket. 



Habár nem az önkormányzat tevékenysége, de büszke vagyok rá és szeretném kiemelni, hogy 
az idei évben megalakult az első civil szervezet kis községünkben, a RÓCI 38 alapító taggal, 
és mindjárt az első nekifutásra 250.000 Ft támogatást nyert a Tesco pályázatán, melyből 5 db 
rózsakaput és 20 db mókusodút, illetve előadást, tájékoztató anyagot valósít meg az egyesület 
2021-ben. Az önkormányzat igyekszik mindenben támogatni az aktív közösséget. Köszönöm 
a tagok lelkes, segítőkész hozzáállását. 

A vírus tavaszi megjelenésekor önkormányzatunk 200 db eldobható és 200 db mosható 
maszkot osztott ki a lakosságnak. Továbbá az intézményeinket felszereltük Tork 
eszközökkel, fertőtlenítő kézmosókkal, amelyek ebben a járványhelyzetben biztonságosabb 
kézmosási körülményeket teremtettek a polgármesteri hivatalban, könyvtárban, kultúrházban, 
orvosi rendelőben.  

A 2020-as év meglehetősen nehéz évet hozott, a vírus felkészületlenül ért mindannyiunkat, de 
azt gondolom, jól helyt álltunk, köszönöm a lakók odafigyelését, együttműködését ebben a 
nehéz helyzetben. Köszönöm a képviselő társak hozzáállását, támogatását, amit az elmúlt 
évben kaptam. 

Lócs, 2021. január 15. 

Horváth Ildikó s.k. 

     polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


