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Községi Önkormányzat  
 
Lövő     
 
5/2017. 
 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
 
Készült: 2017.április 26-án 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 képviselők  
                      Lukács Antalné jegyző  
 
 
Meghívottak: Lágler Júlia Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő intézményvezetője 
                      Orbánné Hajas Hajnalka Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 
                      családsegítője 
 
 
Hollósi Gábor: köszönti az ülésre meghívottakat, és a megjelenteket, megállapítja, hogy a 
képviselő-testület tagjai közül 6 fő megjelent,1 fő igazoltan távolmaradt, 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 2016.évi munkájáról  
      
2.)Anyakönyvi rendelet elfogadása  
 
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: 
 
35/2017.(IV.26.)határozat:  Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi 
                                             napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén: 
 
                                             1.)Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő  
                                                   2016.évi munkájáról  
      
                                             2.)Anyakönyvi rendelet 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 
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: 
 
36/2017.(IV.26.)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 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 2016.évi munkájáról  
      
 

( írásos előterjesztés csatolva ) 
 
 
Lágler Júlia: a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatunk 23 településen látja el a család és  
gyermekjóléti feladatokat,valamint 17 településen a házi segítségnyújtási feladatokat. 
 
A tavalyi évben a személyi állományban több alkalommal történt változás. A jogszabály által 
meghatározott 6,5 fő családsegítő helyett a feladatokat átlagosan 3 fő látta el,mely jelentős 
többletmunkát eredményezett. Az idei évben már 5 főre emelkedett a létszámunk. 
 
2017.május 4-én a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyámhivatala ellenőrzést  
tart a 23 önkormányzatnál,vizsgálja az ügyfélfogadási helyszíneket,és a szolgálat által  
vezetett dokumentumokat. 
 
A házi segítségnyújtásban átlagosan 4 főt gondoztunk Lövőn,a szolgáltatásban 3 
gondozónőnk dolgozik. 
  
Orbánné Hajas Hajnalka: a tavalyi évben 7 kliens vette egyszeri alkalommal igénybe  
a szolgáltatásainkat. Nekik ügyintézésben, adatlapok kitöltésében, foglalkozatási kérdésekben 
segítettünk, adományokat és tartós élelmiszereket közvetítettünk feléjük.  
 
A községben két családdal volt több probléma: az egyiknél a körülmények miatt  
a csecsemő kiemelésére tettünk javaslatot. A másik családnál az unokával voltak problémák. 
 
A Szolgáltató és Kulturális Központ épületében havonta 2 alkalommal kapcsolattartási  
ügyeletet látunk el  egy nagymamával és az unokájával. Ennek ellátásához intézmény- 
vezetőnknek egy képzésen is részt kellett venni.  
 
Hozzászólás: 
 
Hollósi Gábor:megköszöni a szolgálat munkatársainak az elkészített beszámolót, és a  
munkájukat. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti  
Szolgálat, Lövő intézmény 2016.évi szakmai beszámolóját az előterjesztésben foglalt  
tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:   
 
37/2017.(IV.26. )határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
                                            Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő intézmény 
                                            2016.évi szakmai beszámolóját az előterjesztésben foglalt  
                                            tartalommal elfogadja. 
 
                                            Határidő: Azonnal  
 
                                            Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
2.)Anyakönyvi rendelet elfogadása  
 
Lukácsné: az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 
17. törvényerejű rendelet 2014. július 1-jével hatályon kívül helyezésre került, hatályba lépett 
ugyanis az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.). 
  
Az At. 96. §-a alapján felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy  

• a) rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali 
munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 
engedélyezésének szabályait, 

• b) rendeletben állapíthassa meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali 
munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 
esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az 
anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét. 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya felhívta 
a jegyzők figyelmét, hogy a megváltozott jogszabályi környezetre tekintettel mindenki 
vizsgálja felül a tárgyi önkormányzati rendeleteket, és - amennyiben azok nem az At. 
felhatalmazása alapján kerültek elfogadásra - minden település vonatkozásában kerüljön 
elfogadásra új rendelet, ahol pedig eddig nem volt ilyen tárgyú rendelet, ott azt megalkotni 
szükséges, mivel az At. 96. § a) pontjában kapott felhatalmazásnak minden önkormányzat 
köteles eleget tenni, a 96. § b) pontjában foglalt felhatalmazás (díjmegállapítás) azonban csak 
lehetőség, itt az önkormányzatok eldönthetik, hogy szeretnének-e a többletszolgáltatás 
ellentételezéseként díjat megállapítani. 
   
Ha az önkormányzat részére nem is kerül megállapításra díj, egy esetben azonban 
mindenképpen kell díjat megállapítani a rendeletben:  
  
Az At. 19. § (2) bekezdése szerint ugyanis a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett az önkormányzati 
rendeletben meghatározott mértékű díjazás illeti meg. 
  
A bejegyzett élettársi kapcsolatról nem kell rendelkezni, az csak a megyei jogú város, 
valamint a járási hivatal székhely település rendeletében kell, hogy szabályozásra kerüljön. 
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Kérik, a rendeletek elfogadására lehetőség szerint április hónap során, de legkésőbb 2017. 
május 10. napjáig kerüljön sor. Ismerteti a rendeletet-tervezetet a jelenlévőknek. 
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a házasuló feleknek a házasságkötésért továbbra  
sem kell díjat fizetni,az anyakönyvvezető tervezett díját pedig a Hivatal fízeti.  
 
Ismerteti az előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható következményeiről. 
                              
                                             ( Előzetes hatásvizsgálati lap csatolva ) 
 
 A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és 
egyhangulag megalkotta a 6/2017.(V.05.) önkormányzati rendeletét a hivatali helyiségen 
kívüli, valamint a hivatali munkaid őn kívül történő házasságkötés engedélyezésének 
szabályairól, és a többletszolgáltatás ellentételezéseként az anyakönyvvezető részére 
fízetendő díjak mértékéről. 
 
                                                    ( rendelet csatolva ) 
 
3.)Egyéb feladatok  
 
Hollósi Gábor: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy az STKH –val történt előzetes 
egyeztetés alapján a lomtalanítás várható időpontja 2017.június 17-e vagy 
2017.szeprember 9-e lesz, de csak a konténeres gyűjtést vállalja a szolgáltató, és ezt zárt 
helyen kell biztosítani,ezt az iskola udvarán tervezzük. 
 
Hozzászólások: 
 
Balics Kamill: elektronikai hulladékot is elszállít-e a közszolgáltató ? 
 
Regényi Demeter Mónika: mikor tervezik ezeknek az elszállítását ?  
 
Hollósi Gábor reagál a feltett kérdésekre: 
 
Várhatóan a júniusi időpontban lesz a lomtalanítás,az elektronikai hulladékokat más cég  
szállítja el,velük a szeptemberi időpontot próbálom lefoglalni. Ez ügyben több szolgáltatót 
fogok megkeresni.   
 
Hollósi Gábor: a Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján várhatóan a köznevelésről szóló 
2011.évi CXC. törvényt módosítják, és az egységes óvoda-bölcsőde működését egy évvel, 
2018.augusztus 31-ig meghosszabbítják. A következő ülésig mérlegelnünk kell az idei évben, 
vagy csak jövőre döntünk a megszűntetésről. 
 
Családi bölcsődénkben jelenleg alacsony a létszámunk, inkább más településekről 
vannak érdeklődök,meg kell néznünk milyen feltételekkel tudnánk felvenni ezen gyermeket. 
A családi bölcsődében dolgozó egyik gondozónknál problémaként merült fel, hogy a bére  
alacsonyabb mint az óvodában dolgozó dajkáknak,erre mindenképpen megoldást kell  
keresnünk.  
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Hozzászólás: 
 
Regényiné Demeter Mónika: javaslom hasonló bért kapjon a gondozónő ,mint az óvodai 
dajkák. 
A hétvégén lesz intézményünkben a beíratkozás, ezt követően látjuk hány bölcsődés korú 
gyermeket iratnak majd be. Nálunk a szeptemberben beíratott bölcsődés gyermekre egész 
nevelési évre kétszeres normatíva jár. 
 
 
Hollósi Gábor: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a parkrendezési munkákat a Faluszépítő 
Egyesülettel közösen 2017.április 29-re tervezik, melyre minél több segítőt vár a faluból. 
 
Tishlerné Németh Noémi: a park rendezés megkezdése előtt szükség lenne a terület 
földmunkáinak elvégzésére melyet a közmunkásokkal lehetne megoldani, illetve nagy 
segítséget jelentene, ha a fák ültetéséhez a lyukakat géppel ki tudnák ásni. 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy a Központ munkatársai a lövői lakosokat is szeretné  
megkeresni a „ Hazaváró „rendezvénnyel kapcsolatosan és felmérni az igényeket,hiszen  
a rendezvényen nemcsak az elszármazottakat,de a helyi lakosokat is szívesen fogadnák.   
 
Megkérdezi az idei évben is tervezik-e gyermeknapra egy fagyi biztosítását a lövői  
gyermekek részére ? Amennyiben igen, kéri a 0-18 éves gyermek listáját a Hivatal 
biztosítsa számunkra. 
 
 
Hollósi Gábor reagál a felvetésre: 
 
A gépi munka elvégzéséhez a falubeli két vállalkozóval a kapcsolatot felveszem,és erről  
tájékoztatást fogok adni. 
 
Természetesen a gyermeknapra az önkormányzat ingyenesen biztosít a gyermekek részére 
egy adag fagylaltot. Az érintett gyermekek nevét eljuttatjuk a Szolgáltató és Kulturális  
Központ részére. 
 
Hollósi Gábor: ismerteti a Wagner Kft-től az Árpád sor fásítására beérkezett ajánlatot. 
Elmondja, hogy a lakók többsége gyümölcsfák telepítését kérte,és ezek gondozását is 
vállalnák. Az ajánlat alapján a fák 725 868 Ft-ba kerülnének. 
 
-Ismerteti a buszvárókra a Valcol cégtől érkezett ajánlatot a jelenlévőknek, más cégtől  
is kér még ajánlatot,ezeket még elemezni kell. 
 
-Elmondja, hogy a lövői temetőben lévő köztiszteletben álló személyek sírjának hosszú  távon 
történő fenntartása érdekében megkeresték,és kérték a sírhelyek védelembe helyezését,és 
fenntartását akkor is ha már nem lesznek az érintett személyeknek hozzátartozói. 
Felkéri a jegyzőt erre vonatkozó rendelet-tervezetet mielőbb készítse elő.  
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