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Községi Önkormányzat
Lövő
8-1/2015.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2015.július 27-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
Meghívottak: Kelemenné Lágler Éva ügyvezető
Vadászné Németh Piroska területi védőnő
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.)Tájékoztató a Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft.2014.évi munkájáról
2.)Tájékoztató az anya-és gyermekvédelmi feladatok 2014.évi ellátásáról
3.) Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2014/2015. nevelési évének értékelése
4.)Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
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Felelős: Hollósi Gábor polgármester

A jelenlévők a javasolt napirendi pontokkal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
51/2015.(VII.27.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.)Tájékoztató a Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit
Kft.2014.évi munkájáról
2.)Tájékoztató az anya-és gyermekvédelmi feladatok 2014.évi
ellátásáról
3.) Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2014/2015. nevelési
évének értékelése
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
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:
52/2015.(VII.27.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
jegyzőkönyv hitelesítőnek Spóner Tibort választja meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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Hollósi Gábor: beszámol az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről: 7 fő részére a temetési
költségekhez történő hozzájárulásként temetési támogatást,2 fő részére rendkívüli települési
támogatást,7 fő részére újszülöttek családjának támogatását,2 fő részére települési
gyógyszertámogatást állapítottam meg az első félévében.

Beszámol a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
( írásos előterjesztés csatolva )

A képviselő-testület mindkét beszámolót elfogadta.

1.)Tájékoztató a Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft.2014.évi munkájáról
( írásos előterjesztések csatolva )

Kelemenné Lágler Éva: az előző évi kapott támogatásról számlákkal határidőre elszámoltunk
az önkormányzat felé.
A Kft. mérlegében vállalkozási eredményként – 7 449 E Ft került kimutatásra, ennek oka,
hogy az Ifjúsági szálláshely kialakítására megítélt támogatásból az utolsó részlet több mint 6
M Ft még nem került kifizetésre. A múlt héten tartott ellenőrzést az MVH, és mindent
rendben találtak,de a kifizetéshez még a jogerős használatbavételi engedélyt,és szálláshely
működtetésére vonatkozó működési engedélyt be kell nyújtanunk.

Kérdések:
Hollósi Gábor: hogyan látja az előző évet, milyen problémákkal kellett szembe nézniük,
milyen távlati céljaik, jövőbeli elképzeléseik vannak ?
Varga Tibor: a Bagoly vár működtetésére szükségük lesz-e plusz személy alkalmazására ?
Kelemenné Lágler Éva reagál a felvetettekre:
A szolgáltató és kulturális központunkban 2,5 emberrel dolgozunk, egyenlőre az épület
megnövekedésével járó feladatokat el tudtuk látni. Úgy gondolom az előző évünk nagyon jól
sikerült, de mindig vannak javítani valók. Az épületünk teljes mértékben kihasznált, nagyon
sok rendezvény van, és naponta több civil szervezet tart foglalkozást.
Ami problémaként jelentkezik, hogy a településen működő két idősebb korosztály tagjaiból
álló klubbot szeretnénk egymáshoz közelíteni, elsődlegesen olyan programokat szervezünk
mely mindkettőjük felé vonzó lehet. Sajnos eddigi kísérleteink még nevezettek eredményre,
de ennek elérése érdekében mindent megteszünk.
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Jövőbeli elképzeléseink között szerepel, hogy a településünkön egy Idősek Otthonát
kialakítsunk, hiszen ehhez 100 %-os támogatás igényelhető,és fenntartási időszakban a
működtetéséhez is hozzájárul az állam.
Az utóbbi időben mind több idős ember kerül olyan helyzetbe akiről nem tudnak a
hozzátartozók gondoskodni,így erre lenne igény,a faluban és a környező településeken is.
Megkérdezi ezzel érdemes-e foglalkozni, látnak-e a jelenlévők esélyt ennek megvalósítására ?

Elmondja, hogy a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által elnyert pályázat
keretében a településen 2015.október elején egy esélyegyenlőségi rendezvény megtartására
kaptak lehetőséget a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Lövő vezetőjével közösen.
A rendezvény teljes költségét a pályázatból fizetnék. Természetes ennek megszervezése és a
pályázatban előírt elszámolása a mi feladatunk lenne. Már keressük ehhez az előadókat, és a
rendezvényen résztvevő szervezeteket, minden ötletet szívesen fogaduk ehhez.

Tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy a szolgáltató központ melletti épület tulajdonosától
panasz érkezett hozzá a rendezvények alatt néhány személy által tanúsított
magatartásokkal,ablakbetöréssel kapcsolatosan. A további rendbontások és ablakbetörések
megelőzése érdekében a szomszéd felőli oldalra hamarosan kamerát fognak elhelyezni.

Hozzászólások:
Takács Gábor József: jó a kapcsolatom az Ismerős arcok több tagjával, amennyiben igényt
tartanak rá,szívesen segítek a fellépésük megszervezésében.
Hollósi Gábor: úgy gondolom az Idősek Otthonának kialakításával mindenképpen foglalkozni
kell, és figyelni kell a pályázati lehetőséget, annak feltételeit.

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szolgáltató és Kulturális Központ
Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti évéről szóló egyszerűsített beszámolót, annak kiegészítő
mellékleteit, és a közhasznúsági jelentést az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével.
Határidő: 2015.augusztus 10.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
53/2015.(VII.27.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti
évéről szóló egyszerűsített beszámolót, annak kiegészítő
mellékleteit, és a közhasznúsági jelentést az előterjesztésben
foglaltak szerint elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat
közlésével.
Határidő: 2015.augusztus 10.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

2.)Tájékoztató az anya-és gyermekvédelmi feladatok 2014.évi ellátásáról
( írásos előterjesztés csatolva )

Vadászné Németh Piroska szóbeli kiegészítése:
Örvendetes, hogy az idei évben több gyermek születik a településünkön. Jelenleg 10
terhesünk van, és eddig már 8 gyermek született. Elmondja, hogy a „ Ne légy áldozat „
címmel egy komplex rendezvényt, előadást szerveznek mely előkészítés alatt áll,a résztvevők
felkérése folyamatban van. Javasolja, amennyiben van rá lehetőség az esélyegyenlőségi
rendezvénnyel együtt egy napon is meg lehetne szervezni.

Kérdések:
Hollósi Gábor: volt-e probléma az előző évben a terhesekkel,a családokkal,milyen gondokkal
kellett megküzdenie ?
Varga Tibor: a községben sok rendezvény van, ezekhez nem lehetne-e újraélesztő készüléket
beszerezni ?
Regényiné Demeter Mónika: az idei évben is szerveznek-e anyatejes napot ?
Vadászné Németh Piroska reagál a felvetettekre:
A terhesek közül 1 fő nem kérte a terhes gondozást, ő más településen vette igénybe ezt.
Az 8-as lányok közöl 4 szülő igényelte önkormányzati támogatással a HPV oltást a
gyermekének. A 7-esek pedig ingyenesen állami támogatással kaphatják már az idei évtől
ezt,de közülük sem mindenki tartott igényt erre. Ezen oltás is megosztja a szülőket, mivel
az interneten többféle álláspont terjed ez ügyben.
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Újraélesztő készülék beszerzésére volt pályázatot,ezt be is nyújtottuk,de támogatást nem
nyertük. Egy ilyen gép működtetéséhez szakember szükséges, nem mindenki kezelheti.
Az anyatest napot 2015.augusztus végére szervezzük, de a pontos időpontról tájékoztatni
fogjuk a lakosságot.
Hozzászólás:
Hollósi Gábor: javaslom nézzünk utána hol lehet ilyen gépet beszerezni,és milyen
feltételekkel működtető.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anya –és gyermekvédelmi feladatok
2014. évi ellátásáról szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
54/2015.(VII. 27.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
anya –és gyermekvédelmi feladatok 2014.évi ellátásáról
szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglaltak szerint
elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

3.) Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2014/2015. nevelési évének értékelése
( írásos előterjesztés csatolva )

Regényiné Demeter Mónika: jelenleg 63 fővel működünk, a szeptemberi induló létszámunk
már 70 fő. A gyermeklétszámunk 40 %-a bejáró, a bejáró gyermekek utaztatása iskolabuszon
történik, felügyelettel,a pedagógia asszisztens ügyel a gyermekek biztonságára.
Úgy gondolom ez még ideális létszám a szakember állományunkkal még nyugodtan ellátható.
Törvényi felhatalmazással, állami támogatással 2015.augusztus 1-től egy fő szakképzett
bölcsődei gondozót alkalmazunk, aki Egyházasfaluból érkezik hozzánk.
Elmondja, hogy a kialakított sószoba kihasználtsága még nem teljes körű, várhatóan ennek a
szezonja ősszel és télen lesz.
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Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy az udvari játékok szabvány szerint kialakítása
megtörtént,a biztonsági előírásoknak már megfelelnek,erre közel 1 M Ft-ot fordítottak.
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy mindig több problémás gyermek jár az intézménybe,
és álláspontja szerint szükség lenne egy fogyatékos csoport elindítására. Ennek fenntartását,
működtetését több önkormányzat összefogásával látná megvalósíthatónak.
Kérdés:
Hollósi Gábor: ebben a tanévben milyen problémákkal kellett szembesülniük?
Regényiné Demeter Mónika reagál a felvetésre:
Ebben a tanévben nevelési probléma elsősorban a simasági gyermekeknél jelentkezett, nehéz
a szülőkkel kapcsolatot tartani, hiszen a fogadóórákon és a szülői értekezleteken nem
mindenki vesz részt.
Az idei tanévben került sor a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség előírásainak megfelelően az
udvari játékok felújítására, mely sok nehézséget okozott számunkra, de most már túl vagyunk
rajta,és nagyon szép lett az udvarunk.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde
2014/2015.nevelési évének értékeléséről szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak
szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
55/2015.(VII.27.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői
Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2014/2015. nevelési évének
értékeléséről szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak
szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

4.)Egyéb feladatok
Hollósi Gábor: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a következő évi hulladékszállítást végző
közszolgáltató kiválasztásához Ozsánna Ramóna adóügyi előadóval felkeresték a Büki
Önkormányzatot. Az önkormányzat nem zárkózott el a bővítéstől, de ehhez előzetes
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felmérésekre van szükségük. A kért adatokat mi már elküldtük.

Az általuk történő hulladékszállításhoz több környező önkormányzat is szívesen csatlakozna.

Bejelentések:
Tischlerné Németh Noémi: úgy értesültem,hogy a volt varroda épületét az egyik lövői
vállalkozó mégsem veszi meg. Az épületet körülvevő kerítés állapota egyre rosszabb,
balesetveszélyesebb. Kérem az önkormányzat szíves intézkedését az ügyben.
A Fő utca 194.számú ingatlan előtti közterület rendezéséről a tulajdonos nem gondoskodik,
kérem erre szólítsák fel.
Az utóbbi időben több személy elhunyt a településen, ezért felmerült annak lehetősége,hogy
amennyiben a gondnok nem érhető el,kitől lehet elkérni a ravatalozó kulcsát ?
Tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy a soproni Handler Nándor Szakképző Iskola
képviselőjével a kapcsolatot felvette a Lövői Általános Iskola régi épülete falának
rendbetétele ügyében. A munka elvégzésétől nem zárkóztak el,de a szervezeti változások
miatt erről az ősszel újra egyeztetnünk kell.
Balics Kamill: a napokban bekövetkezett tűzeseteknél a dűlő utakon a tűzoltógépjárművünkön csak nehezen tudtuk megközelíteni a helyszínt. Nagy szükség lenne ezen
útszakaszok rendbetételére, hiszen bármikor előfordulhat hasonló eset.
Az építési törmeléklerakónál (Páskumnál) a terület hamarosan betelik,ezért javaslom a terület
pontos kimérését,nehogy magánszemély tulajdonában álló területre helyezzenek el
törmeléket.
Varga Tibor: a középső buszmegállónál a vízlefolyó beszakadt,a balesetek megelőzése
érdekében kérem a szíves intézkedésüket az ügyben.

Hollósi Gábor reagál a felvetésekre: ezen a héten valamelyik napon megtekintjük a bejelentett
útszakaszokat,és ez alapján döntünk arról,hogy mit tudunk kezdeni velük.
A Páskumot Joó Péter földmérővel felméretjük.
A ravatalozó kulcsa a gondnok akadályoztatása esetén a lövői hivatali dolgozótól is átvehető.
A beszakadt vízlefolyót szakemberrel megnézetjük, és a megjavításáról intézkedünk.

Lukácsné reagál két felvetésre:
A kerítés ügyében már a tavasszal a felszólítottuk a tulajdonost, de ígéretei ellenére a kerítés
kijavítása nem történt meg .Az új vevőjelölt szintén ígérte,hogy amennyiben sikerül az
épületet megvennie,a szükséges munkákat mielőbb elvégzi.
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