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Községi Önkormányzat 
 
Lövő      
 
6-1 /2015. 
 
 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: 2015.május 29-én az önkormányzat hivatali helyiségében a képviselő-testület  
nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Hollósi Gábor polgármester 
                       Varga Tibor alpolgármester    
                       Regényiné Demeter Mónika  
                       Tischlerné Németh Noémi  
                       Balics Kamill  
                       Takács Gábor József  
                       Spóner Tibor képviselők  
                       Lukács Antalné jegyző  
 
 
Meghívottak: Lágler Júlia CSGYSZ Lövő intézményvezetője   
                       Orbánné Hajas Hajnalka CSGYSZ Lövő intézményvezető-helyettese           
 
Hollósi Gábor: köszönti a meghívottakat, és a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-
testület tagjai teljes létszámban megjelentek, így az 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.)Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Lövő 2014.évi munkájáról 
    
2.)Tájékoztató a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról  
 
3.)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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38/2015.(V.29.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi  
                                           napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén: 
 
                                          1.)Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Lövő  
                                          2014.évi munkájáról 
     
                                         2.)Tájékoztató a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról  
 
                                         3.)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: 
 
39/2015.(V.29.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
                                           jegyzőkönyv hitelesítőnek Balics Kamillt választja meg.  
 
                                          Határidő: Azonnal  
 
                                          Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
 
1.)Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Lövő 2014.évi munkájáról 
 
                                                   ( írásos előterjesztés csatolva ) 
 
Lágler Júlia: elmondja, hogy intézményünk állandó létszámhiánnyal küzd,a GYES-en lévők 
helyettesítését nem mindig sikerül megoldani,jelenleg a családsegítő szolgálatnál egy fő 
hiányzik. Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a kliensek is igénybe vehetik havi egy 
alkalommal a Szolgáltató és Kulturális Központban lévő ingyenes jogi szolgáltatást. 
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Rendőrséggel meglévő együttműködési 
megállapodás alapján a problémás klienseknél a közreműködésüket kérhetik. 
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Tájékoztatja a megjelenteket arról, hogy az előző évben is osztottak adományokat a 
rászorulóknak az illetékességi területükhöz tartozó 17 településen. 
 
Elmondja, hogy az idei évben is megrendezik a nyári tábort, melyre jelentkezni az 
intézményükben megadott telefonszámokon lehet. 
 
Orbánné Hajas Hajnalka: ismerteti, hogy a gyermekjóléti szolgálat családgondozójaként  
hány ellátottat gondozott,és milyen problémák jelentkeztek a klienseiknél.  
  
 
Kérdés: 
 
Hollósi Gábor:a társulásban lévő településekhez viszonyítva,hogy látják Lövő  helyzetét ? 
 
 
Lágler Júlia reagál a felvetésre: 
 
Lövő átlagosnak mondható a szolgálatunknál lévő feladatokat tekintve. 
Van olyan településünk ahol sokkal több, van ahol lényegesen kevesebb problémát kell  
megoldanunk. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat Lövő intézmény 2014.évi szakmai beszámolóját az előterjesztésben foglalt  
tartalommal elfogadja.   
 
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: 
 
40/2015.(V.29.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
                                          Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Lövő intézmény 2014.évi 
                                          szakmai beszámolóját az előterjesztésben foglalt tartalommal 
                                          elfogadja.   
 
                                         Határidő: Azonnal  
 
                                         Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
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2.)Tájékoztató a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról  
 
 
                                               ( írásos előterjesztés csatolva ) 
 
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekvédelmi és gyermekjóléti 
feladatokról szóló tájékozatót az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt tájékozató felterjesztésével. 
 
Határidő: 2015.június 5. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
              Lukács Antalné jegyző  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi  
határozatot hozta: 
 
41/2015.(V.29.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
                                            gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról szóló tájékozatót 
                                            az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
                                           A képviselő-testület megbízza a jegyzőt tájékozató 
                                           felterjesztésével. 
 
                                           Határidő: 2015.június 5. 
 
                                           Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
                                                         Lukács Antalné jegyző  
 
 
3.)Egyéb feladatok 
 
Lukácsné: a lövői székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás előző heti 
ülésén módosította a Társulási Megállapodását. A társulás a családsegítő és gyermekjóléti 
szolgálati feladatok mellett két településen – Lövőn és Sopronkövesden – ellátja a házi 
segítségnyújtást is, így ezzel ki kell egészíteni, továbbá a normatíva leigényléséhez is 
szükséges a Társulási Megállapodás módosítása. 
 
A házi segítségnyújtás költségét a kapott támogatáson kívül ellátotti létszám alapján Lövő és 
Sopronkövesd Község Önkormányzatának kell fizetni a megállapodás értelmében.  
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Ismerteti a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás létesítésére és működtetésére 
vonatkozó módosított Megállapodást a jelenlévőknek.  
  
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti  
Szolgálati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását  
az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: 2015.június 15. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi  
határozatot hozta: 
 
42/2015.(V.29.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
                                          Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás módosításokkal   
                                          egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását  
                                          az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
                                          Határidő: 2015.június 15. 
 
                                          Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
Lukácsné: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Sopron és Térsége Önkormányzati 
Társulás a társulási ülésén elfogadta a módosított Társulási megállapodását.  
A hatályos jogszabályok alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
általános választása évének – azaz 2014.január 1-jei –lakosságszámát kell alapul venni a 
társulási megállapodás kötelező tartalmi elemeként megjelenő települési lakosságszám esetén 
is, emiatt szükség volt a megállapodás módosítására. 
Ismerteti a Társulási Megállapodás 10. számú módosítását a megjelenteknek. 
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:  
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat 1. számú  
mellékletét képező, 10. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt a Sopron és Térsége 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását,egyben felkéri és felhatalmazza Hollósi  
Gábor polgármestert annak aláírására. 
 
Határidő: 2015.június 15. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi  
határozatot hozta: 
 
43/2015.(V.29.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                           jóváhagyja a határozat 1. számú mellékletét képező, 10. számú 
                                           módosítással egységes szerkezetbe foglalt a Sopron és Térsége 
                                           Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását, egyben felkéri 
                                           és felhatalmazza Hollósi Gábor polgármestert annak 
                                           aláírására. 
 
                                          Határidő: 2015.június 15. 
 
                                          Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
 
Lukácsné: a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC.törvény 76.§ (4) bekezdése 
értelmében az a települési önkormányzat, amelynek illetékességi területén a települési 
önkormányzat tulajdonában lévő épületben működik az állami intézményfenntartó központ 
fenntartásában lévő köznevelési intézmény,a helyi önkormányzati képviselők választását 
követő év június 15.napjáig –külön jogszabályban meghatározott eljárás kertében- nyújtja be 
a nyilatkozatát arról,hogy a működtetői feladatokat nem vállalja,továbbá arról,hogy a 
működtetési kötelezettségét vállalni tudja, a 3000 főt meg nem haladó lakosságszámú 
önkormányzat esetén. 
 
Hozzászólás: 
 
Hollósi Gábor: javaslom, hogy a KLIK folytassa a továbbiakban is az iskola működtetését. 
Iskolánkat az iskolában működő alapítványon keresztül támogatjuk, a kitűzött céljaink 
megvalósításában. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 3000 főt meg nem haladó 
lakosságszámú települési önkormányzat a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. 
törvény 76.§ (4) bekezdése alapján nyilatkozik, hogy a tulajdonában álló az állami 
intézményfenntartó központ által fenntartott Lövői Általános Iskola feladatainak ellátását 
szolgáló ingó - és ingatlanvagyon működtetését továbbra is a KLIK-re bízza. 
 
Határidő: 2015.június 15. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi  
határozatot hozta: 
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44/2015.(V.29.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 3000  
                                           főt meg nem haladó lakosságszámú települési önkormányzat a  
                                           nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 76.§ (4) 
                                           bekezdése alapján nyilatkozik, hogy a tulajdonában álló az állami  
                                           intézményfenntartó központ által fenntartott Lövői Általános Iskola 
                                           feladatainak ellátását szolgáló ingó - és ingatlanvagyon  
                                           működtetését továbbra is a KLIK-re bízza. 
 
                                           Határidő: 2015.június 15. 
 
                                           Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
Lukácsné: a Belügyminisztérium az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására pályázatot írt ki. Ezen belül a kötelező önkormányzati feladatot ellátó 
intézmények fejlesztésére, felújítására, belterületi utak, járdák, hidak felújítására, továbbá 
óvodai és iskolai sport fejlesztésére lehet pályázatot benyújtani. Az elnyerhető támogatás 
legmagasabb összege  85 %, ehhez  15 %-os saját forrást kell biztosítani.  
 
A támogatás mértéke függ az önkormányzat adóerő képességétől. Mivel Lövőn az 
adóerőképesség magas csak 50 %-os támogatást kaphat az önkormányzat. A támogatás bruttó 
összege 15 M Ft lehet. 
 
A pályázatot legkésőbb 2015.június 9-i lehet benyújtani. A nyertes pályázók a Támogatói 
Okirat kiállításától számított 5 napon belül megkapják a megítélt támogatási összeget, így az 
önkormányzatnak nem kell megelőlegezni azt. 
 
Hollósi Gábor:a pályázatunkat az Ady Endre utca 402/1 hrsz-ú és a 402/7 hrsz-ú,továbbá az  
Árpád sor 402/7.hrsz-ú közterületeken megvalósuló járda építésére és felújítására kívánjuk 
beadni. Ismerteti a SZILVESZTER TRANS KFT-től a járdaépítésére érkezett árajánlatot a 
jelenlévőknek. A felújítás teljes költsége 24 861 266 Ft, igényelt támogatás 12 430 633 Ft, 
saját forrás összege 12 430 633 Ft. 
 
Hozzászólás:  
 
Varga Tibor :javaslom a pályázat benyújtását,mert az elnyert támogatással csökkenteni tudjuk 
a saját forrás összegét.  
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatásán belül az Ady Endre utcában a lövői 402/1 hrsz-ú és a 412 
hrsz-ú,és az Árpád soron a lövői 402/7 hrsz-ú kivett közterületen megvalósuló járda 
felújítására pályázatot nyújt be. 
 
A felújítás bruttó költsége:            24 861 266  Ft 
Igényelt támogatás           :            12 430 633  Ft 
Saját forrás                       :            12 430 633 Ft 
 
 
 



10 
 

Határozati javaslat folytatása:  
 
A képviselő-testület a saját forrást a 2015.évi költségvetésében biztosítja. 
 
A képviselő-testület a kivitelezési munkák elvégzésével a SZILVESZTER TRANS KFT -t  
(9461.Lövő, Mohl Adolf utca 41.) bízza meg. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával. 
 
Határidő: 2015.június 9. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi  
határozatot hozta: 
 
45/2015.(V.29.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az  
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásán belül az Ady Endre utcában a 
lövői 402/1 hrsz-ú és a 412 hrsz-ú,és az Árpád soron a lövői 402/7 hrsz-ú kivett közterületen 
megvalósuló járda felújítására pályázatot nyújt be. 
 
A felújítás bruttó költsége:            24 861 266  Ft 
Igényelt támogatás           :            12 430 633  Ft 
Saját forrás                       :             12 430 633 Ft 
 
A képviselő-testület a saját forrást a 2015.évi költségvetésében biztosítja. 
 
A képviselő-testület a kivitelezési munkák elvégzésével a SZILVESZTER TRANS KFT -t  
(9461.Lövő, Mohl Adolf utca 41.) bízza meg. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával. 
 
Határidő: 2015.június 9. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
Regényiné Demeter Mónika: intézményünk egységes óvoda és bölcsődeként működik,így  
a törvény lehetőséget biztosít,1 fő bölcsődei gondozó felvételére,és ehhez normatívát is  
kapunk. Ezzel a lehetőséggel szeretnénk is élni,2015.augusztus 1-től kívánjuk az új dolgozót 
felvenni. 
 
Hollósi Gábor reagál a bejelentésre: úgy tudom ehhez hosszabb idejű 10 órás nyitvatartást 
kell az intézménynek biztosítani,de ennek feltételeit még pontosítani szükséges. 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket a falunapi programokban történt változásokról. 
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