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Községi Önkormányzat 
 
Lövő        
 
12-1 /2015. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: 2015.november 16-án az önkormányzat hivatali helyiségében a képviselő-testület  
rendkívüli nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Hollósi Gábor polgármester 
                      Varga Tibor alpolgármester    
                      Regényiné Demeter Mónika  
                      Balics Kamill  
                      Takács Gábor József  
                      Spóner Tibor képviselők  
                      Lukács Antalné jegyző  
                           
 
Meghívottak:  Hatos István r.alezredes a Soproni Rendőrkapitányság képviseletében  
                                      
Hollósi Gábor: köszönti a megjelenteket és a meghívottat, megállapítja, hogy a képviselő-
testület tagjai közül 6 fő megjelent, igazoltan távolmaradt 1 fő, 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 közrend és közbiztonság helyzetéről  
 
2.) A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Megállapodásának  
    elfogadása    
    
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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86/2015.(XI.16.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az  
                                          alábbi napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén: 
                                                                                 
                                            1.)Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről  
 
                                            2.) A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás  
                                                 Társulási Megállapodásának elfogadása    
    
                                          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: 
 
87/2015.(XI.16.)határozat Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
                                         jegyzőkönyv hitelesítőnek Balics Kamillt választja meg.  
                                            
                                          Határidő: Azonnal  
 
                                          Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
 
1.)Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről  
 
Hatos István: elmondja, a lakosság szubjektív közbiztonságérzetének növelése végett  
továbbra is fenntartásra került a „ 19 megyét érintő „ közbiztonsági program. Ez azt  
jelenti, hogy a települések a veszélyeztettségük alapján besorolásra kerültek, van ahol állandó 
napi jelenlétet biztosítanak, de általában azért kétnaponta minden településen megjelennek a 
rendőreink,ebből a lakosság csak azt veszi észre, hogy többször járőröznek. 
 
Ez évben a bűnügyi és a közlekedési statisztika a legjobb a településen,a lakosság  
biztonságban érezheti magát. 
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A bűncselekmények nagyobb részét az utazó bűnözők követik el, főleg idősek sérelmére,ezért  
a felderítésük is nehéz. Fontos a lakosság folyamatos tájékoztatása arra,hogy idegeneket ne 
engedjenek be a lakásukba.   
 
Hozzászólások,kérdések: 
 
Hollósi Gábor: a községükben átadásra került a térfigyelő kamerarendszer, milyen módon  
kell szabályozni ,hogy ki jogosult a felvételeket megnézni ? 
Jelenleg 12 db kamera üzemel, de a későbbiekben még 4 db-ot tervezünk,pl. igény 
jelentkezett arra,hogy a Sportpálya körül is kerüljön elhelyezésre egy kamera. 
 
A községben van egy család aki Répceszemeréről költözött ide,már volt is probléma,nem 
tudom ilyen esetekben mit lehet tenni  ? 
 
Úgy értesültünk, hogy Sopronkövesden is lesz egy rendőrőrs, ezzel kapcsolatosan milyen 
információkkal rendelkezik ? 
 
Takács Gábor: vasárnap a Sportpálya mellett, egy traktor közlekedett fával megrakva,az  
utóbbi napokban nem jelentettek-e be falopást ? Ha ilyent észlelünk mit lehet tenni? 
 
Hatos István reagál a felvetésekre: 
 
A rögzítésnek, a helyiség használatának van egy törvényi szabályozása, megnézem ezeket,és 
erről tájékoztatom a polgármester úrat. 
 
A répceszemerei család ügyében nem tudom indult-e nyomozás, ennek utána kell néznem. 
 
Sopronkövesden országos kezdeményezésre lesz egy rendőri iroda, ahová főleg a soproni 
kapitányságról kerülnek majd ki munkavállalók. Természetesen ez a lövői irodát nem érinti, 
itt is megmarad minden. 
 
A falopások ügyében az erdészetnek, vagy a tulajdonosnak kell feljelentést tenni, a körzeti 
megbízottnak rögtön jelezni kell, és akkor tudunk azonnal eljárni az ilyen ügyekben.   
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testületet a közrend és a közbiztonság 
helyzetéről szóló beszámolót az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
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88/2015.(XI.16.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
                                            közrend és a közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót az  
                                            előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 

        Határidő: Azonnal  
  
                                           Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
2.) A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Megállapodásának  
    elfogadása    
 
 
Lukácsné: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati 
Társulás Társulási Tanácsa a 2015. november 4-én megtartott ülésén a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Megállapodását elfogadta. 
 
A Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásához szükséges, hogy a Társulási 
Megállapodást a Társulás tagjainak képviselő-testületei minősített többséggel elfogadják. 
Elmondja, hogy a társulásnak most 23 önkormányzat a tagja, náluk a családsegítő és 
gyermekjóléti feladatokat látják el,és 17 önkormányzat kérte a házi segítségnyújtási feladatok 
ellátását is. 
 
Ismerteti a Társulási 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.november 17. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
89/2015.(XI.16.)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.november 17. 
 
                                         Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
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