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                                                                        beszámoló elfogadása 
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                                                                      megszüntetése   
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                                                                       honlap szerkesztési feladatok ellátásával 
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Községi Önkormányzat 
 
Lövő     
 
13-1/2019. 
 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: 2019. december 17-én az önkormányzat hivatali helyiségében a képviselő-testület  
nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Hollósi Gábor polgármester 
                       Tischlerné Németh Noémi alpolgármester  
                       Balics Kamill      
                       Lövői Gergely                   
                       Menyhárt Beáta   
                       Spóner Tiboré képviselők  
                       Lukács Antal Györgyné jegyző  
                      
    
Meghívott: Megyei István a Lövői Polgárőr Egyesület elnöke   
                     
Hollósi Gábor : köszönti az ülésen megjelenteket 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 Lövői Polgárőr Egyesület 2019.évi munkájáról  
 
2.)Beszámoló a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2019.évi működéséről 
   
3.) A képviselő-testület 2020.évi munkatervének elfogadása                    
 
4.)Egyéb feladatok 
 
Határidő: Azonnal                      
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
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A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
123/2019.(XII.17.)határozat: Lövő  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi 
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén: 
 
1.)Beszámoló a Lövői Polgárőr Egyesület 2019.évi munkájáról  
 
2.)Beszámoló a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2019.évi működéséről 
   
3.) A képviselő-testület 2020.évi munkatervének elfogadása                    
 
4.)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 Menyhárt Beáta hitelesítse. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Menyhárt 
Beátát választja meg.  
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
124/2019.(XII.17.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
jegyzőkönyv hitelesítőnek Menyhárt Beátát választja meg.  
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
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1.)Beszámoló a Lövői Polgárőr Egyesület 2019.évi munkájáról  
 
                                       (írásbeli előterjesztés csatolva ) 
 
 
Megyeri István szóbeli kiegészítése: településünkön volt egy személy akit állandóan  
zaklattak, és ezt felénk jelezte. Járőrözéseink során többször figyeltük a házat, de semmilyen 
gyanús személyt nem láttuk. Az illető személy 4 kamerát szereltetett a házára, meglátjuk 
mit vesz fel a kamera, ezt követően tudunk majd eljárni. 
 
Egyesületünk telefonja meghibásodott, ezért szeretnénk egy olyan új készüléket 
vásárolni,melyen az üzeneteinket is látjuk. 
 
Az épületünk felújítása félbe szakadt, mivel a kivitelezőnk nagyon leterhelt, a tető felújítása 
a jövő ében folytatódik majd. Gépjárművünk zárt helyen történő parkolását is szeretnénk  
megoldani. 
 
Hozzászólás: 
 
Hollósi Gábor: megköszöni az egyesület beszámolóját, egész évi munkáját, és további sikeres 
együttműködést kíván a tagoknak. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:  
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Polgárőr Egyesület  
2019.évi 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:  
 
125/2019.(XII.19.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői 
Polgárőr Egyesület 2019.évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglalt 
tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
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2.) Beszámoló a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2019.évi működéséről 
 

 
( írásos előterjesztés csatolva ) 

 
   
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:      
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 
2019. évi működéséről szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal                 
 
Felelős: Lukács Antal Györgyné jegyző  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.  
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
126/2019.(XII.17.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
                                               Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2019.évi működéséről  
                                               szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
 
                                               Határidő: Azonnal  
 
                                               Felelős: Lukács Antal Györgyné jegyző  
 
 
 
3.)A képviselő-testület 2020.évi munkatervének elfogadása  
 
Hollósi Gábor: ismerteti a képviselő-testület a 2020.évi munkatervét. Elmondja, hogy 
a terv a kötelező napirendi pontokat tartalmazza, természetesen a felmerülő egyéb ügyeket a  
képviselő-testület megtárgyalja.   
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi munkatervét az 
előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: Folyamatos         
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
127/2019.(XII.17.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. 
évi munkatervét az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: Folyamatos         
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester 
               
 
4.)Egyéb feladatok 
 
 
Lukácsné: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2019. december 12-én megtartott alakuló ülésén 
elfogadta a Társulás Társulási Megállapodását. 
 
A Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásához szükséges, hogy a Társulási  
Megállapodást a Társulás tagjainak képviselő-testületei minősített többséggel elfogadják. 
Kérik, hogy a csatolt Társulási Megállapodást szíveskedjük a képviselő-testület elé terjeszteni, 
és minősített többséggel elfogadtatni. 
 

Ismerteti a módosított Társulási Megállapodásban bekövetkezett változásokat a jelenlévőknek. 

 

A napirendhez kérdés hozzászólás nem hangzott el. 

 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási  
Megállapodását az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírásával. 
 
Határidő: 2020.január 10. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
128/2019.(XII.17.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sopron 
Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt Társulási Megállapodását az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírásával. 
 
Határidő: 2020.január 10. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
 
Hollósi Gábor: a Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft. munkavállalójának  
Plechl Richárdnak a határozott idejű foglalkoztatása 2019.december 16-án lejárt,  
a Kft. ügyvezetője kéri nevezett személy további határozatlan idejű foglalkoztatásához  
a képviselő-testület járuljon hozzá, és az ehhez szükséges forrást biztosítsa. 
 
Hozzászólás: 
 
Spóner Tiborné: javaslom Plechl Richárd további foglalkoztatását támogassa a képviselő-
testület. 
 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz,hogy 2019.december  
17-től határozatlan időre a Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft. Plechl Richárd 
munkavállalót tovább foglalkoztassa. 
 
Plechl Richárd további foglalkoztatásának költségét a képviselő-testület a 2020.évi 
költségvetésében biztosítja, melyet támogatás formájában ad át Szolgáltató és Kulturális 
Központ Nonprofit Kft.-nek. 
 
Határidő: 2019.december 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot  
hozta: 
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129/2019.(XII.17.) határozat:  Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul  
ahhoz, hogy 2019.december 17-től határozatlan időre a Szolgáltató és Kulturális Központ 
Nonprofit Kft. Plechl Richárd munkavállalót tovább foglalkoztassa. 
 
Plechl Richárd további foglalkoztatásának költségét a képviselő-testület a 2020.évi 
költségvetésében biztosítja, melyet támogatás formájában ad át Szolgáltató és Kulturális 
Központ Nonprofit Kft.-nek. 
 
Határidő: 2019.december 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
Hollósi Gábor: 2020.január második hetében elindul az új honlapunk,előzetes megbeszélés  
alapján Tischlerné Németh Noémi vállalná a honlap szerkesztési feladatok ellátását. 
Megkérdezi vállalja-e ezen feladat ellátását?  
Javasolja Balogh Anettnek a régi holnap üzemeltetési feladatainak ellátására vonatkozó  
megbízási szerződését 2019.december 31-el szüntesse meg a képviselő-testület. 
 
Tischlerné Németh Noémi bejelenti, vállalja az új honlap szerkesztési feladatainak ellátását. 
 
Lukácsné: tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy  a Mötv.49 § 1a bekezdése alapján a kizárási  
szabályokat nem kell alkalmazni. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balogh Anett Lövő,Szent István utca 
22/A.szám alatti lakosnak a lövői honlap üzemeltetési és szerkesztési feladatainak ellátására 
vonatkozó megbízási szerződését 2019.december 31-el megszünteti. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2020.január 10. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot  
hozta: 
 
130/2019.(XII.19.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balogh 
Anett Lövő, Szent István utca 22/A.szám alatti lakosnak a lövői honlap üzemeltetési és 
szerkesztési feladatainak ellátására vonatkozó megbízási szerződését 2019.december 31-el 
megszünteti. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2020.január 10. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020.január 1-től 2020.december 31-ig  
Tischlerné Németh Noémi Lövő,Fő utca 10.szám alatti lakost bízza meg a lövői új  
honlap szerkesztési feladatainak ellátásával. 
 
A képviselő-testület a megbízási díját havi bruttó 80 000 Ft-ban állapítja meg. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével, és a megbízási szerződés  
megkötésével. 
 
Határidő: 2020.január 10. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
  
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi  
határozatot hozta: 
 
131/2019.(XII.19.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
2020.január 1-től 2020.december 31-ig  Tischlerné Németh Noémi Lövő,Fő utca 10.szám alatti 
lakost bízza meg a lövői új honlap szerkesztési feladatainak ellátásával. 
 
A képviselő-testület a megbízási díját havi bruttó 80 000 Ft-ban állapítja meg. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével,és a megbízási szerződés  
megkötésével. 
 
Határidő: 2020.január 10. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
Hollósi Gábor: ismerteti „Önkormányzatok ellenőrzése-Integritás és belső kontrollrendszer-
Befektetési tevékenységek ellenőrzése-Lövő Köszség Önkormányzata „című az Állami 
számvevőszék által kiadott ellenőrzési jelentést ,a jelentésben a polgármester és a jegyző 
részére megfogalmazott javaslatokat a képviselőknek. Ismerteti a tárgyi ügyben elkészített I. és 
II.számú Intézkedési tervet. 
 
Hozzászólás:  
 
Lukácsné: a jelentésben több olyan javaslatot megfogalmazott az Állami  
Számvevőszék, melyhez külső segítséget kell igénybe venni, ezért felkértük ANN&CLAYTON  
KOCKÁZATMENEDZSELÉS ÉS TANÁCSADÓ KFT.-t (9700.Szombathely,Felsőbüki Nagy 
Pál uta 29. ) a kockázatkezelési dokumentumok elkészítésére ,és az integrált kockázatkezelési  
folyamat működtetésre Lövő Község Önkormányzatára vonatkozóan. Elmondja ezen 
dokumentumok a Lövői KÖH-nél már rendelkezésre állnak, de ezeket az ÁSZ nem fogadta el.  
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Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy ezeket elkészítésére 12 000 Ft /+ÁFA/hó árajánlatot 
adott a Kft. ügyvezetője Dr. Hosszú Károly. 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy 2017.évben a Hivatalban a személyi változások miatt 6 
fő helyett 3 fővel láttuk el a feladatokat. Ezen kívül az ASP bevezetése során jelentkező 
nehézségek miatt sem tudtuk határidőre a 2017.évi elemi költségvetést beadni a Magyar 
Államkincstárhoz, csak három nap csúszással,A 2017.évi mérlegjelentést is néhány nap 
csúszással tudtuk teljesíteni ezen okok miatt. 2018.évben azonban a legjobb adatszolgáltatók 
voltunk,de ezt az időszakot az ÁSZ nem vizsgálta.  
 
Hollósi Gábor: javaslom a képviselő-testületnek a feladatok elkészítésével a Kft.-t bízza 
meg az árajánlatban foglalt összegben. 
 
A jelenlévők az Intézkedési terveket elfogadták. 
 
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt, 
alábbiakkal kapcsolatos intézkedési terveket a mai nappal megtárgyalta és az abban 
foglaltakat elfogadja:  
 
1./  
 
- Ellenőrző szervezet: Állami Számvevőszék 
 
- Az ellenőrzés tárgya: Az önkormányzat és a gazdálkodási feladatokat ellátó hivatala belső 
kontrollrendszerének kialakítása és működtetése, valamint az integritáskontrollok kiépítettsége, 
a teljesítményellenőrzés feltételei. Az egyes befektetési tevékenységek ellenőrzésének tárgya 
az önkormányzat 2017. december 31-én meglévő, a Számv. tv. 3. § (6) bekezdés 2. és 3. pontja 
szerint az értékpapírokban megtestesülő befektetései, lekötött betétei. 
 
Az Állami Számvevőszék jelentésének száma: 19227 
 
2./ 
 
- Ellenőrző szervezet: Állami Számvevőszék 
 
- Az ellenőrzés tárgya: Önkormányzatok ellenőrzése - Integritás- és belső kontrollrendszer, 
Befektetési tevékenységek ellenőrzése - Lövő Község Önkormányzata című ellenőrzés. 
 
- Állami Számvevőszék figyelemfelhívó levelének ügyszáma: EL-0811-051/2019.   
 
A képviselő-testület az Integrált kockázatkezelési rendszer belső kontroll koodinátori 
feladatainak ellátásával az ANN&CLAYTON KOCKÁZATMENEDZSELÉS ÉS 
TANÁCSADÓ KFT.-t bízza meg az árajánlatban foglalt összegben. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Intézkedések tervek felterjesztésével. 
 
Határidő: 2019.december 31. 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot  
hozta: 
 
132/2019.(XII.19.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztésben foglalt, alábbiakkal kapcsolatos intézkedési terveket a mai nappal 
megtárgyalta és az abban foglaltakat elfogadja:  
 
1./  
 
- Ellenőrző szervezet: Állami Számvevőszék 
 
- Az ellenőrzés tárgya: Az önkormányzat és a gazdálkodási feladatokat ellátó hivatala belső 
kontrollrendszerének kialakítása és működtetése, valamint az integritáskontrollok kiépítettsége, 
a teljesítményellenőrzés feltételei. Az egyes befektetési tevékenységek ellenőrzésének tárgya 
az önkormányzat 2017. december 31-én meglévő, a Számv. tv. 3. § (6) bekezdés 2. és 3. pontja 
szerint az értékpapírokban megtestesülő befektetései, lekötött betétei. 
 
Az Állami Számvevőszék jelentésének száma: 19227 
 
2./ 
 
- Ellenőrző szervezet: Állami Számvevőszék 
 
- Az ellenőrzés tárgya: Önkormányzatok ellenőrzése - Integritás- és belső kontrollrendszer, 
Befektetési tevékenységek ellenőrzése - Lövő Község Önkormányzata című ellenőrzés. 
 
- Állami Számvevőszék figyelemfelhívó levelének ügyszáma: EL-0811-051/2019.   
 
A képviselő-testület az Integrált kockázatkezelési rendszer belső kontroll koodinátori 
feladatainak ellátásával az ANN&CLAYTON KOCKÁZATMENEDZSELÉS ÉS 
TANÁCSADÓ KFT.-t bízza meg az árajánlatban foglalt összegben. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Intézkedések tervek felterjesztésével. 
 
Határidő: 2019.december 31. 
 
Felelős: Hollósi Gábor polgármester  
 
 
Kérdések: 
 
Lövői Gergely: mi a terve az önkormányzatnak a páskummal ? 
 
Menyhárt Beáta: mire tervezik a gyors internetet ? Az Állomás utcához még kellenek lámpák, 
ezek mire várhatók ? 
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