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Községi Önkormányzat
Lövő
2/2016.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2016.február 11-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

Hollósi Gábor: köszönti 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.)A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Megállapodásának
elfogadása
2.) Az önkormányzat 2016.évi pénzügyi tervének előzetes tárgyalása
3.) Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

A jelenlévők a javasolt napirendi pontokkal egyetértettek.
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A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
4/2016.(II.11.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.)A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási
Megállapodásának elfogadása
2.) Az önkormányzat 2016.évi pénzügyi tervének előzetes
tárgyalása
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 Spóner Tibor hitelesítse.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Spóner
Tibort választja meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
5/2016.(II.11.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
jegyzőkönyv hitelesítőnek Spóner Tibort választja meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

Hollósi Gábor: beszámol az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről: 4 fő részére a temetési
költségekhez történő hozzájárulásként települési temetési támogatást,2 fő részére rendkívüli
települési támogatást,6 fő részére újszülöttek családjának támogatását,1 fő részére települési
gyógyszertámogatást, 3 fiatal pár részére első lakáshoz jutók támogatását állapítottam meg az
2015.év második félévében.
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Beszámol a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

( írásos előterjesztés csatolva )

A képviselő-testület mindkét beszámolót elfogadta.

1.)A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Megállapodásának
elfogadása
Lukácsné: a Magyar Államkincstár a 08-TNY-97-2/2016-824013. iktatószámú levelében
értesítette a Társulási Tanácsot, hogy a Magyar Közlöny 209. számában kihirdetésre került a
kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről
szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet módosításáról szóló 44/2015. (XII.30.) NGM
rendelet. A Társulásra vonatkozóan a Magyar Államkincstár által vezetett, közhiteles
nyilvántartásba bejegyzett kormányzati funkciók kódjait érintően, 2016. január 1-jei
alkalmazási dátummal a változások átvezetése történt. A törzskönyvi jogi személy
kormányzati funkció kódjai, melyek 2015. december 31-ével törlésre kerültek: 107054 –
családsegítés. Ha a társulás társulási megállapodása tartalmazza az alaptevékenység
kormányzati funkció kódjait, akkor abban is szükséges a változások átvezetése, és a változás
Ávr. 167/C.§ (2)-(4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő bejelentése a törzskönyvi
nyilvántartáshoz. A módosításokat 2016. március 1-jéig kell végrehajtani. Az Áht. 105/B.§
(2) bekezdése alapján a bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettséget késedelmesen, hibásan,
valótlan adattartalommal vagy ugyanabban az eljárásban több alkalommal hiányosan teljesítő
bejelentésre kötelezett törzskönyvi szerv az Ávr. 167/H.§ (2) bekezdése alapján ötszázezer
forintig terjedő bírsággal sújtható.
A fentiek figyelembe vételével a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási
Tanácsa a 2016. február 2-án megtartott ülésén a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati
Társulás Társulási Megállapodását módosította, elfogadta.
A Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásához szükséges, hogy a Társulási
Megállapodást a Társulás tagjainak képviselő-testületei minősített többséggel elfogadják.
Ismerteti a Társulási Megállapodás tervezetét jelenlévőknek.

Hozzászólás:

Hollósi Gábor: javaslom a Társulási Megállapodás elfogadását az elhangzott módosításokkal.
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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: 2016.február 22.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
6/2016.(II.11.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását az előterjesztésben
foglalt tartalommal elfogadja.
Határidő: 2016.február 22.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

2.) Az önkormányzat 2016.évi pénzügyi tervének előzetes tárgyalása

Hollósi Gábor: ismerteti a Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft.2016.évi
költségvetését, összehasonlítva az előző évi támogatási összegekkel.
Ismerteti a községben működő egyesületek, alapítványok és civil szervezetek 2016.évi
támogatási kérelmét,költségvetését,és azt, hogy kért támogatást milyen célra szeretnék
felhasználni. Ismerteti a szervezeteknek az előző két évben igényelt, és biztosított támogatási
összegeit a jelenlévőknek.
Ismerteti a Szolgáltató és Kulturális Központ Magánének csoportjának kérelmét.
Elmondja, hogy ez a csoport az idei évben kért először támogatást 50 000 Ft összegben.
Elmondja, hogy az idei évben a motorosok nem kértek támogatást az önkormányzattól.
Kérdések, hozzászólások:
Varga Tibor: be van-e határolva, hogy erre a célra az idei évben mennyi pénzt tudunk
felhasználni ?
Az idei évben a Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft. költségvetésében a
bérköltségek jelentősen megemelkedtek,ennek mi az oka ?
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Spóner Tibor: a Sportegyesület benyújtott költségvetéséből nem derül ki, hogy milyen
egyéb bevételük van,gondolok itt a tao. pénzekre,erre vonatkozóan egyeztetést javaslok
az egyesület elnökével.
A Sakkszakosztálynál mivel zömében nem helyiek szerepelnek benne, szükséges-e, hogy
az NB II-ben szerepeljenek ?
A kinológiai és a kutyás szakosztály az előző években biztosított támogatási összegből
miért nem készítette még el a kerítést ?
Megkérdezi a teniszpályát a helyi lakosok közül bárki igénybe veheti-e ?
Hollósi Gábor reagál a felvetésekre:
A tavalyi évben a civil szervezetek támogatása az éves költségvetésünk 3 %-át tette ki,az idei
évben is hasonló tendenciát követünk.
A központ ügyvezetőjével, és a Sportegyesület elnökével a felvetett kérdésekről személyes
egyeztetést javaslok,csak ezt követően kerülhet sor a támogatás megállapítására.
A kinológiai szakosztálynál az előző évi elszámolásokat, felhasználásokat újra ellenőrizni
fogjuk.
A teniszpályát a helyi lakosok és a rotosok is térítésmentesen használhatják.
Javasolja, néhány civil szervezet képviselőjével a támogatások megállapítás előtt további
egyeztetésre kerüljön sor.

3.)Egyéb feladatok
Lukácsné: mindenki előtt ismert, hogy az idei évben a Győr-Moson-Sopron Megyei
Katasztrófalvédelmi Igazgatóság kijelölése alapján a hulladékszállítást a Rekultív
Magyarország Kft. végzi a községünkben. A kijelölés csak a heti egyszeri szállításra
vonatkozik, nem tartalmazza a PET palackok gyűjtését. Nevezett Kft. csak a képviselőtestület kijelölő határozata alapján végezheti el ezek begyűjtését, a szállításhoz 60 Ft +ÁFA
áron a zsákot biztosítják. Az ehhez szükséges zsákokat az önkormányzatnak kell
megvásárolni, és a lakosságnak kiosztani.
Hozzászólás:
Hollósi Gábor: hosszú egyeztetés után sikerült elérnünk, hogy a PET palackok begyűjtésére
továbbra is sor kerüljön,hiszen a lakosság ezt igényli. Az ehhez szükséges zsákot
megvásároljuk, az idei költségvetésünkben erre 600 000 Ft-ot tervezünk.
Mivel a völcseji és nemeskéri önkormányzat ingyenesen adja a lakosságnak a
zsákokat, így javaslom mi is térítésmentesen biztosítsuk ezeket. A szállításhoz lakásonként
3 db zsák kiosztását javaslom.
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lövő településen az elkülönített
gyűjtést végző közérdekű szolgáltatóként 2016.január 01-től - 2016.szeptember 30-ig a
Rekultív Magyarország Környezetvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot
( 9200.Mosonmagyaróvár, Barátság utca 8.) jelöli ki.
A házhoz menő zsákos PET palackok gyűjtésére kéthavonta az alábbi időpontokban:
2016.02.26-án
2016.04.29-én
2016.06.24-én
2016.08.26-án kerül sor.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével.
Határidő: 2016.február 22.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
7/2016.(II.11.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Lövő településen az elkülönített gyűjtést végző közérdekű
szolgáltatóként 2016.január 01-től - 2016.szeptember 30-ig
a Rekultív Magyarország Környezetvédelmi Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaságot (9200.Mosonmagyaróvár,
Barátság utca 8.) jelöli ki.
A házhoz menő zsákos PET palackok gyűjtésére kéthavonta
az alábbi időpontokban:
2016.02.26-án
2016.04.29-én
2016.06.24-én
2016.08.26-án kerül sor.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat
közlésével.
Határidő: 2016.február 22.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,hogy a PET palackok
gyűjtéséhez a zsákokat megvásárolja,és lakásonként 3 db zsákot térítésmentesen
biztosít a lakosok részére.
A képviselő-testület a zsákok megvásárlásához szükséges összeget az önkormányzat 2016.évi
költségvetésében biztosítja.
Határidő: 2016.február 22.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
8/2016.(II.11.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határoz,hogy a PET palackok gyűjtéséhez a zsákokat
megvásárolja,és lakásonként 3 db zsákot térítésmentesen
biztosít a lakosok részére.
A képviselő-testület a zsákok megvásárlásához szükséges összeget
az önkormányzat 2016.évi költségvetésében biztosítja.
Határidő: 2016.február 22.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

Lukácsné: ismerteti a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal GYB-04/339-1/2016.
számon érkezett törvényességi felhívását a jelenlévőknek.
A megyei kormányhivatal a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgatójának tájékoztatása alapján értesült arról,hogy Lövő községben a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására a Rekultív Magyarország Kft-t
jelölte ki. A kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva felülvizsgálta a az
önkormányzat képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási kötelezettség
ellátásával kapcsolatos tevékenységét. Megállapította, hogy a képviselő-testület a feladatellátási kötelezettségét elmulasztotta, mivel 2016.január 1-jétől nem rendelkezik érvényes
közszolgáltatási szerződéssel.
Önkormányzatunk minden megtett annak érdekében, hogy sikerüljön közszolgáltatót találni,
több ilyen szervezetet is megkeresett,de ezek ezideig nem vezettek eredményre.
Álláspontom szerint a jelenlegi helyzet nem az önkormányzat mulasztásából következett be.
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Hozzászólás:
Hollósi Gábor: büki polgármester úrral történt előzetes egyeztetések alapján amennyiben a
büki Parkom Nonprofit Kft. az érintett településeknél a hulladékszállításra vonatkozó
engedélyeket megkapja, erre vonatkozó ajánlatukat megteszik. Bízunk abban, hogy
néhány hónap múlva már ők végezhetik ezt a közszolgáltatást.
Regényi Demeter Mónika: településünkön az új családtámogatások bevezetésével mind több
édesanya szeretne a gyermek három éves kor előtt visszatérni a munkahelyére.
Óvodánk mivel egységes óvoda-bölcsődeként működik, nevelési évenként csak 5 fő
kisgyermeket tud elhelyezni. Mind több igény jelentkezik településünkön arra, hogy a három
év alatti gyermekek felügyeletét valamilyen módon megoldjuk. Jelenleg már 4 gyermek
jelentkezett plusszban a bölcsődei csoportunkba. Sajnos aki nem tudja elhelyezni a gyermekét
elviszi más településre,például Sopronkövesdre ahol működik családi napközi.
Javasolja legalább 1 csoport kialakítását még az idei évben.
A védőnővel felmértük a családi napközi létrehozásának lehetőségét, és helyet is találtunk
a hivatal épülete mögött ,mely alkalmas lenne ennek kialakítására. Egy csoportba maximum 5
gyermek helyezhető el.
Hozzászólások:
Hollósi Gábor: nyilván előtte fel kell mérni, megéri-e belevágni az önkormányzatnak ebbe.
Lukácsné: ismerteti a családi napközi kialakításának szabályait, feltételeit. Elmondja, hogy
ennek kialakítására és működtetésére jelenleg normatívát nem biztosítanak,így saját
forrásból kell ezt megvalósítani. Elmondja, hogy a családi napközik engedély alapján
csak 2016.december 31-ig működtethetők,a következő évben a bölcsődei ellátás
egyik formájára kell majd átalakítani,de erre vonatkozó szabályok még nem ismertek.
Spóner Tibor: úgy gondolom, ha erre van igény a településen, hosszú távon ez jó
befektetésnek látszik,amire érdemes forrásokat biztosítani.
Hollósi Gábor: mivel a képviselő-testület tagjai támogatóan állnak ezen kezdeményezés
mellé ,javaslom erre vonatkozóan
az előkészületeket tegyük meg,és a Soproni
Népegészségügyi Szolgálattal a kapcsolatot vegyük fel.

Hollósi Gábor: tájékoztatja a képviselőket arról, hogy Vidékfejlesztési Program keretében
Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér
létrehozása, fejlesztése ,energetikai korszerűsítésre pályázat megjelent. Felkértem Lágler Éva
ügyvezetőt,vizsgálja meg ennek keretében mire tudnánk pályázni.
Álláspontja szerint az egyházközség is tudna pályázni ezen belül a templom külső lábazatának
felújítására.
Ismerteti az ez évre tervezett beruházásokat, fejlesztéseket,és bízik abban,hogy néhány
fejlesztés megvalósításához pályázati lehetőség is lesz.
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Tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy a Fő u.189.szám ingatlant a tulajdonosok értékesíteni
szeretnék. Álláspontja szerint mivel az ingatlan műemlék jellegű faluház létesítésére alkalmas
lenne, de előtte a teljes épületet meg kell nézni.

Tischlerné Németh Noémi: ismerteti a jelenleg kiírt pályázatokat a képviselőknek.

Kérdések, bejelentések:
Balics Kamill: a Fő utca 188.számnál lévő húsbolt kapuja éjjel is nyitva van, mi az oka
ennek ?
Mikor készülnek el a kamerákra vonatkozó figyelmeztető táblák ?
A kábel televízió működésével többen megkerestek,és jelezték,hogy némelyik csatornán
időnként megszűnik az adás, lefagynak,ennek mi az oka ?
Gondot okoz, hogy a helyi hirdető csatornán nem mindegyik hirdetés olvasható,jó lenne
ha ezen a működtető változtatna.
A Szent István utcában lévő tuják nagyon magasak, rontják a faluképet, mit lehet ezekkel
kezdeni ?A Sport utcában van egy elszáradt fa,esetleg nem lehetne-e kivágni ?
Nagyobb esőzések idején nem mindenhol folyik el a víz a községben. Javasolja a vízelvezető
árkoknál a tisztítóaknák ellenőrzését végezzék el.
A januári havazáskor vasárnap délelőtt az önkormányzati épületek előtt nem volt letakarítva
a hó a járdákról,kérem erre legközelebb jobban figyeljenek oda.
Varga Tibor: a telkesítéssel hogyan állunk ?

Hollósi Gábor reagál a felvetésekre:
Nem indokolt,hogy a Húsboltnál lévő kapu éjjel is nyitva legyen,erre a bérlő figyelmét fel
fogom hívni.
Bízom benne,hogy a kamerákra vonatkozó tábla rövidesen elkészül,és kihelyezése kerül.
A kábel tv-vel kapcsolatos felvetéseket a szolgáltató felé továbbítani fogom.
A fák ügyében a helyszíneket meg kell nézni, fel kell mérni,és ezt követően lehet eldönteni a
további teendőket.
Az vízelvezető árkoknál lévő aknákat ki fogjuk tisztítatni.
A jövőben az önkormányzati ingatlanok előtti járdák hétvégi megtisztítására jobban
odafigyelünk.
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