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Községi Önkormányzat 
 
Lövő       
 
11-1/2016. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
  
H A T Á R O Z A T                                                                  N A P I R E N D  
 
 
86/2016.(XI.18.)                                               Az ülés napirendi pontjának elfogadása  
 
87/2016.(XI.18.)                                              Balics Kamill megválasztása jegyzőkönyv  
                                                                         hitelesítőnek  
  
88/2016.(XI.18.)                                              A közrend és közbiztonság helyzetéről szóló                                                                                  
                                                                         beszámoló elfogadása 
 
89/2016.(XI.18.)                                              A Lövői Polgárőr Egyesület munkájáról szóló                                                                
                                                                         beszámoló elfogadása 
 
90/2016.(XI.18.)                                              A Lövői Tenisz Klub munkájáról szóló                                                                                                                                                        
                                                                         beszámoló elfogadása 
 
91/2016.(XI.18.)                                             A Lövői Napocska Családi Napközi Szakmai                                             
                                                                         programja módosításának elfogadása  
 
92/2016.(XI.18.)                                             A Lövői Napocska Családi Napközi Házirendje                                     
                                                                        módosításának elfogadása  
 
93/2016.(XI.18.)                                             A Lövői Napocska Családi Bölcsőde nevének  
                                                                        megállapítása                                                
  
94/2016.(XI.18.)                                            A Lövői Napocska Családi Bölcsőde Szakmai  
                                                                       Programjának elfogadása 
 
95/2016.(XI.18.)                                            A Lövői Napocska Családi Bölcsőde Szervezeti 
                                                                       és Működési Szabályzatának elfogadása 
 
96/2016.(XI.18.)                                            A Lövői Napocska Családi Bölcsőde  
                                                                       Házirendjének elfogadása 
 
97/2016.(XI.18.)                                           Az önkormányzat Stratégiai Ellenőrzési Tervének 
                                                                      és 2017.évi Belső Ellenőrzési Tervének  
                                                                      elfogadása 
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Községi Önkormányzat 
 
Lövő      
 
11-1/2016. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: 2016.november 18-án az önkormányzat hivatali helyiségében a képviselő-testület  
nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Hollósi Gábor polgármester 
                      Balics Kamill  
                      Takács Gábor József  
                      Spóner Tibor képviselők  
                      Lukács Antalné jegyző  
                      
Meghívottak: Kiss Attila alezredes a Soproni Rendőrkapitányság képviseletében 
                      Megyeri István a Lövői Polgárőr Egyesület elnöke 
                      Tóth József a Lövői Tenisz Klub elnöke 
 
Hollósi Gábor: köszönti a meghívottakat és a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-
testület tagjai közül 4 fő megjelent, igazoltan távolmaradt 3 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.) Tájékoztató a Lövői Polgárőr Egyesület munkájáról  
       
3.)Beszámoló a Lövői Tenisz Klub munkájáról  
 
4.)Lövői Napocska Családi Napközi átalakítása családi bölcsődévé, és dokumentumainak  
    elfogadása 
 
5.)Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása  
    
6.)Egyéb feladatok 
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:  
 
86/2016.(XI.18.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
                                           alábbi napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén: 
                                       
                                           1.)Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről  
 
                                           2.) Tájékoztató a Lövői Polgárőr Egyesület munkájáról  
       
                                           3.)Beszámoló a Lövői Tenisz Klub munkájáról  
 
                                           4.)Lövői Napocska Családi Napközi átalakítása családi  
                                              bölcsődévé,és dokumentumainak elfogadása 
 
                                           5.)Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  
                                               Ösztöndíjpályázatok elbírálása  
    
                                           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 
jegyzőkönyvét 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: 
 
87/2016.(XI.18.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
                                            jegyzőkönyv hitelesítőnek Balics Kamillt választja  
                                            meg.  
 
                                           Határidő: Azonnal  
 
                                           Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
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1.)Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről  
 
 
Kiss Attila: ismerteti a beszámolóból a települést érintő statisztikai adatokat a jelenlévőknek. 
A településen működő Polgárőr Egyesület léte nagyon megkönnyíti a rendőrök munkáját,a 
lakosságnak a biztonságérzetét fokozza. 
 
Elmondja, a lövői iroda megszűnése veszteség, de a rendőrjeik a munkájuk nagyobb részét 
nem az irodában töltik, a településeken vannak,így ebből a lakosság semmit nem vesz észre.            
Székhelyük most Sopronkövesden az önkormányzat által felajánlott új épületben van.  
                  
                                              (  írásos előterjesztés csatolva )  
 
Kérdés: 
 
Hollósi Gábor: a körzeti megbízottak szolgálati ideje hogyan van beosztva ? 
 
Kiss Attila reagál a felvetésre: 
 
Ivánban, mivel kiemelt település volt 24 órás fokozott ellenőrzést és jelenlétet kellett 
biztosítanunk, de ez már megszűnt. Most elsődlegesen a határrendészeti feladatok kerülnek 
előtérbe, heti váltással vesznek részt a déli határszakaszon a rendőrjeink  a határvédelemben a 
migrációs helyzet miatt. Ennek ellenére a rendőrjeink a feladataikat igyekeznek maximálisan 
ellátni.    
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közrend és 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: 
 
88/2016.(XI.18.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közrend  
                                            és közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót az előterjesztésben 
                                            foglalt tartalommal elfogadja. 
                            
                                            Határidő: Azonnal  
 
                                            Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
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 2.) Tájékoztató a Lövői Polgárőr Egyesület munkájáról  
       
                                                   ( írásos előterjesztés csatolva ) 
 
Megyeri István szóbeli kiegészítése: szerveztünk jól működik, fejlődést a taglétszám minőségi 
emelésével lehetne elérni,a fiatalokat kellene jobban megfogni,és bevonni. Jutalmazással 
lehetne motiválni a fiatalokat a belépésre. Tervezzük, hogy az első három legtöbb szolgálati 
időt letöltő személyt egy órával jutalmaznánk. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Polgárőr Egyesület munkájáról   
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: 
 
89/2016.(XI.18.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  Lövői  
                                            Polgárőr Egyesület munkájáról szóló beszámolót az  
                                            előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
                            
                                            Határidő: Azonnal  
 
                                            Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
 
3.)Beszámoló a Lövői Tenisz Klub munkájáról  
 
                                 ( írásos előterjesztés csatolva ) 
 
 
Tóth József szóbeli kiegészítése: a tavalyi évben a bajnokságokon jól szerepeltünk. 
A lövői gyermekek közül mindig többen vesznek részt az edzéseken,ez jó,de sajnos a pályán 
kisebb rongálásra is sor került.    
 
Kérdés:  
 
Hollósi Gábor: az iskolában nem tervezik-e utánpótlás nevelést ? 
 
Tóth József reagál a felvetésre: 
 
Úgy tudom olyan testnevelő tanár van, aki elsődlegesen a kézilabdát népszerűsíti, ilyen 
versenyekre készíti fel a gyermeket. Teniszklubunk nyitott, bárkit szívesen fogadunk. 
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Tenisz Klub munkájáról   
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: 
 
90/2016.(XI.18. ) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői  
                                              Tenisz Klub munkájáról szóló beszámolót az előterjesztésben   
                                              foglalt tartalommal elfogadja. 
                            
                                              Határidő: Azonnal  
 
                                              Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
 
4.)Lövői Napocska Családi Napközi átalakítása családi bölcsődévé, és dokumen-
tumainak elfogadása 

 
Hollósi Gábor: az Emberi Erőforrások Minisztériumának Népesedés- és Gyermekügyi 
Főosztálya a működési engedélyt kiadó szerv felkérésére - Győr- Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály – felülvizsgálta a Lövői Napocska 
Családi Napközi Szakmai programját. A kiadott szakmai vélemény alapján az alábbi 
összegzést adta: A vizsgált szakmai program kellő felkészültségről tanúskodik, megfelelő  
elméleti alapja lehet a gyakorlatban folyó munkának. A jogvédelemmel kapcsolatos részt, 
szükséges kiegészíteni a szolgáltatást nyújtók jogainak védelmével kapcsolatos szabályok 
alkalmazásával.   
 
Ennek megfelelően a Szakmai Programot módosítottuk. Ezen kívül a nyitvatartási időt 
változtatni kívánjuk 7.30-16.30 órára ,a szülői igényeket figyelembe véve. 
A nyitvatartási idő változása maga után vonja a napirend módosítását is. Ismerteti a 
módosított dokumentumot a jelenlévőknek. 
 
Elmondja, hogy a nyitvatartási idő módosítása miatt a Lövői Napocska Családi Napközi  
Házirendjét is módosítani szükséges, ezt ismerteti a jelenlévőknek. 
         
 
A jelenlévők az elhangzott dokumentumok módosításával egyetértettek. 
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Napocska Családi Napközi 
Szakmai Programjának módosítását az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.   
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2016.november 30. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

  
91/2016.(XI.18.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői 
                                             Napocska Családi Napközi Szakmai Programjának módosítását az 
                                             előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.   
 
                                            A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat 
                                            közlésével. 
 
                                            Határidő: 2016.november 30. 
 
                                            Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Napocska Családi Napközi 
Házirendjének módosítását az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.   
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2016.november 30. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 

 

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
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92/2016.(XI.18.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői 
                                             Napocska Családi Napközi Házirendjének módosítását az 
                                             előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.   
 
                                            A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat 
                                            közlésével. 
 
                                            Határidő: 2016.november 30.  
 
                                            Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
Hollósi Gábor: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. 
törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 175.§ (1) bekezdése kimondja, hogy a gyermekek 
napközbeni ellátása 2017.január 1-jétől kizárólag az egyes szociális, gyermekvédelmi, 
családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015.évi 
CCXXIII. törvénnyel megállapított VI/C. Fejezet szerinti bölcsőde, mini bölcsőde, 
munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet és alternatív napközbeni ellátás 
keretében biztosítható. 
  
A Gyvt.175. § (2) bekezdése meghatározza,ha a családi napközi és a házi gyermekfelügyelet 
fenntartója,2016.augusztus 31-ig-a szülők,törvényes képviselők egyidejű tájékoztatása 
mellett- nem kérelmezi a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását a 
2017.január 1-jétől hatályos rendelkezéseknek megfelelő ellátási forma bejegyzése érdekében, 
a  működést engedélyező szerv 2016.november 30-áig hivatalból 
 

a.) a kizárólag bölcsődés korú gyermekeket ellátó családi napközit családi bölcsődére, 
b.) a nem kizárólag bölcsődés korú gyermekeket ellátó családi napközit napközbeni 

gyermekfelügyeletre,és   
c.) a házi gyermekfelügyeletet napközbeni gyermekfelügyeletre módosítja. 

 
A fentieket figyelembe véve a Lövői Napocska Családi Napközit át kell alakítanunk  
családi bölcsődévé,a nevét pedig Lövői Napocska Családi Bölcsődére javaslom változtatni. 
A jogszabályi előírásoknak az új szervezeti formában is megfelelünk. 
Természetesen a meglévő dokumentumok módosítása szükséges. Ismerteti a Lövői Napocska 
Családi Bölcsőde Szakmai Programját, Házirendjét,és Szervezeti és Működési Szabályzatát 
a megjelenteknek.   
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. január 1-jétől a Lövői Napocska 
Családi Napközi nevét Lövői Napocska Családi Bölcsődére változtatja. 

 
Határidő: 2017. január 1. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

93/2016.(XI.18.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
                                             2017. január 1-jétől a Lövői Napocska Családi Napközi nevét 
                                             Lövői Napocska Családi Bölcsődére változtatja. 

 
                                             Határidő: 2017. január 1. 
 
                                             Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lövő, Fő utca 181.szám alatti 
székhelyen működő Lövői Napocska Családi Bölcsőde 2017. január 1-jén hatályba lépő  
Szakmai programját az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 

 
Határidő: 2017. január 1. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

94/2016.(XI.18.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lövő, Fő  
                                             utca 181.szám alatti székhelyen működő Lövői Napocska Családi 
                                             Bölcsőde 2017. január 1-jén hatályba lépő Szakmai programját az 
                                             előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 

 
                                            Határidő: 2017. január 1. 
 
                                            Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lövő, Fő utca 181.szám alatti 
székhelyen működő Lövői Napocska Családi Bölcsőde 2017. január 1-jén hatályba lépő  
Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 

 
Határidő: 2017. január 1. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
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95/2016.(XI.18.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lövő, Fő  
                                            utca 181.szám alatti székhelyen működő Lövői Napocska Családi 
                                            Bölcsőde 2017. január 1-jén hatályba lépő Szervezeti és Működési  
                                            Szabályzatát az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 

 
                                           Határidő: 2017. január 1. 
 
                                           Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lövő, Fő utca 181.szám alatti 
székhelyen működő Lövői Napocska Családi Bölcsőde 2017. január 1-jén hatályba lépő  
Házirendjét az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 

 
Határidő: 2017. január 1. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

 
96/2016.(XI.18.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lövő, Fő  
                                            utca 181.szám alatti székhelyen működő Lövői Napocska Családi 
                                            Bölcsőde 2017. január 1-jén hatályba lépő Házirendjét  
                                            az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 

 
                                            Határidő: 2017. január 1. 
 
                                            Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
 
6.)Egyéb feladatok 
 
Hollósi Gábor:a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló  
370/2011.(XII.31.)Korm. rendelet előírása szerint minden önkormányzatra,valamint társulásra 
külön-külön kell „Stratégiai Ellenőrzési Tervet” és „ Éves Ellenőrzési Tervet” kell készíteni. 
A terveket, mivel önkormányzatunk tagja a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulásnak 
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának belső ellenőrei elkészítették, és kérik, 
elfogadás céljából terjesszük a képviselő-testület elé.  
 
Elmondja, hogy a terv alapján a 2017.évben„A belső kontrollrendszer működésének,minősége 
dokumentáltságának a vizsgálata a Polgármesteri Hivatalban ” szabályszerűségi ellenőrzését 
végzik a belső ellenőrök. Ismerteti a terveket a jelenlévőknek. 
 
                                                      (  írásos előterjesztések csatolva  ) 
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A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Stratégiai Ellenőrzési Tervét, és a 
2017. évi Belső Ellenőrzési Tervét az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2016. december 15. 
                 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester     
             Lukács Antalné jegyző 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
97/2016.(XI.18.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
                                           Stratégiai Ellenőrzési Tervét, és a 2017. évi Belső Ellenőrzési  
                                           Tervét az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
 
                                           A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat közlésével. 
 
                                           Határidő: 2016. december 15. 
                 
                                           Felelős: Hollósi Gábor polgármester     
                                                         Lukács Antalné jegyző 
 
 
Hollósi Gábor: ismerteti a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal GYB-04/339-
11/2016.számon érkezett törvényességi felhívását a jelenlévőknek. 
 
A kormányhivatal felülvizsgálta Lövő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási kötelezettség ellátásával kapcsolatos tevékenységét, 
melynek során megállapításra került,hogy a képviselő-testület a törvényen alapuló  feladat-
ellátási kötelezettségét elmulasztotta,ezért törvényességi felhívással élt. 
 
A jogszabálysértés megszüntetésének határidejét a kormányhivatal 2016.szeptember 24-vel 
állapította meg,mely eredménytelenül lejárt,ezért ismételt felhívást adtak ki. Ez ügyben a 
hivatal már az ötödik felhívást adta ki. 
 
A képviselő-testület 2016.január 1-jétől nem rendelkezik érvényes közszolgáltatási 
szerződéssel a hulladékgazdálkodási kötelezettség ellátására. 
 
Másodszori kijelölés alapján ezt a tevékenységet a Rekultív Magyarország Környezetvédelmi 
Szolgáltató Kft. látja el 2016.december 31-ig.  
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