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Községi Önkormányzat
Lövő
7-1/2018.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2018.május 25-én az önkormányzat hivatali helyiségében a képviselő-testület
nyílt üléséről.
Jelen vannak: Hollósi Gábor polgármester
Tischlerné Németh Noémi
Balics Kamill
Takács Gábor József
Spóner Tibor képviselők
Lukács Antalné jegyző
Hollósi Gábor: köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület
tagjai közül 5 fő megjelent, igazoltan távolmaradt 2 fő,így az ülés határozatképes,azt
megnyitja.
Hollósi Gábor a napirendekre az alábbi határozati javaslatot teszi:
1.)Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi zárszámadásának elfogadása
2.)Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása, a 2017. évi egységes pénzalap
végrehajtásáról beszámoló
3.)Lövő Község Önkormányzata 2017.Éves Ellenőrzési Jelentésének elfogadása
4.)Tájékoztató a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról
5.)A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi támogatásokról szóló
rendelet módosítása
6.)Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javasolt napirendi pontokkal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
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32/2018.(V.28.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.)Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi
zárszámadásának elfogadása
2.)Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása, a
2017. évi egységes pénzalap végrehajtásáról beszámoló
3.)Lövő Község Önkormányzata 2017.Éves Ellenőrzési
Jelentésének elfogadása
4.)Tájékoztató a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról
5.)A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és
gyermekvédelmi támogatásokról szóló rendelet módosítása
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
jegyzőkönyveit Tichlerné Németh Noémi hitelesítse.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Tichlerné
Németh Noémit választja meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
33/2018.(V.28.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
jegyzőkönyv hitelesítőnek Tichlerné Németh Noémit választja
meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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1.)Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi zárszámadásának elfogadása
Lukácsné: ismerteti a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi zárszámadását,és
pénzforgalmi mérlegét a jelenlévőknek.
( 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
2017.évi zárszámadását
37. 917. 411 Ft bevétellel
36. 408.750 Ft kiadással
6. 518. 747 Ft pénzmaradvánnyal
az alábbi részletezés szerint:
Kiadások:
Személyi juttatás:
26.444.029 Ft
Munkaadót terhelő járulék: 5.182.283 Ft
Dologi kiadás:
4.782.438 Ft
Kiadások összesen:
36.408.750 Ft
Bevételek:
Intézményi működési bevétel:
1.878 Ft
Központi irányítószervi támogatás : 31.396.786 Ft
Előző év költségvetési maradvány : 6 518 747 Ft
Bevételek összesen:
37.917 411 Ft
E l f o g a d j a.
A közös önkormányzati hivatal zárszámadása Lövő Község
zárszámadási rendeletének része.
Határidő: Azonnal
Felelős: Lukács Antalné jegyző
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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34/2018.(V.25.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Lövői
Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi zárszámadását
37. 917. 411 Ft bevétellel
36. 408.750 Ft kiadással
6. 518. 747 Ft pénzmaradvánnyal
az alábbi részletezés szerint:
Kiadások:
Személyi juttatás:
26.444.029 Ft
Munkaadót terhelő járulék: 5.182.283 Ft
Dologi kiadás:
4.782.438 Ft
Kiadások összesen:
36.408.750 Ft
Bevételek:
Intézményi működési bevétel:
1.878 Ft
Központi irányítószervi támogatás : 31.396.786 Ft
Előző év költségvetési maradvány : 6 518 747 Ft
Bevételek összesen:
37.917 411 Ft
E l f o g a d j a.
A közös önkormányzati hivatal zárszámadása Lövő Község
zárszámadási rendeletének része.
Határidő: Azonnal
Felelős: Lukács Antalné jegyző

2.)Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása, a 2017. évi egységes
pénzalap végrehajtásáról beszámoló
Hozzászólás:
Lukácsné: a közhatalmi bevételek jelentős emelkedése,az év közben biztosított központi és
központosított támogatások,a működési bevételek és a működési és felhalmozási célú
támogatások növekedése miatt az önkormányzat 2017.évi költségvetését módosítani
szükséges.

Lukácsné: ismerteti az önkormányzat 2017.évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetet a jelenlévőknek. Ismerteti az elkészített előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás
várható következményeiről.

( Előzetes hatásvizsgálati lap csatolva)
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Hollósi Gábor: ismerteti az önkormányzat 2017.zárszámadását,és pénzforgalmi mérlegét.
( írásos előterjesztés csatolva )

Lukácsné: ismerteti a 2017. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet a jelenlévőknek.
Ismerteti az elkészített vagyonkimutatást a képviselőknek.

Ismerteti az elkészített előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható következményeiről.
( Előzetes hatásvizsgálati lap csatolva)

A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és
egyhangulag megalkotta a 4/2018.(V. 28.) rendeletét az önkormányzat 2017.
költségvetéséről szóló 3/2017.(III.09.) önkormányzati rendelet módosításáról.
( rendelet csatolva )
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és
egyhangulag megalkotta az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendeletét a 2017. évi
zárszámadásról.
( rendelet csatolva )

3.)Lövő Község Önkormányzata 2017.Éves Ellenőrzési Jelentésének elfogadása
( írásos előterjesztés csatolva )
Lukácsné:a belső ellenőrzési feladatokat önkormányzatuknál Sopron és Térsége
Önkormányzati Társulás végzi.2017-ben a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal belső
kontrollrendszer működésének minősítését, dokumentáltságát vizsgálta a belső ellenőr.
A vizsgálathoz a következő javaslatokat tette:
1.) A Hivatal „Ellenőrzési nyomvonalának” elkészítése.
2.) Új „Integrált Kockázatkezelési Szabályzat/Eljárásrend” készítése.
3.) Integrált Kockázatkezelési rendszer működtetése.
4.) Az „Operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásáról szóló Szabályzat” módosítása
a jogszabályváltozással,aktualizálása.
5.) A hivatal belső kapcsolattartás dokumentálásának szabályozása.
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7.) A hivatal elektronikus közzétételi kötelezettségének tejesítése,az adatok jogszabályban
foglaltak –„Általános közzétételi lista „ –szerinti megjelenítése.
8.) A monitoring szabályozása, gyakorlati kiépítése.
9.) A Bkr.11.§ (1) bekezdésében foglalt előírás betartása:a költségvetési szerv belső
kontrollrendszerének értékelése az 1.melléklet szerinti tartalommal.
A vizsgálatra a Hivatal Intézkedési Tervét elkészítettük, határidőre benyújtottuk a belső
ellenőrzési vezető részére. A jelentésben feltárt hibák kijavításához külső segítséget kértünk,a
feltárt hibákat kijavítottuk, a szabályzatokat aktualizáltuk. Az intézkedési terv végrehajtásáról
2018.március 20-án írásban beszámoltuk Sopron Megyei Jogú Város jegyzőjének.

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017.Éves
Ellenőrzési Jelentését az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat közlésével.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
35/2018.(V.25.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat 2017.Éves Ellenőrzési Jelentését az előterjesztésben
foglalt tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat közlésével.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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4.)Tájékoztató a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról
Lukácsné: ismerteti a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról szóló 2017.évi
tájékoztatót.
( írásos előterjesztés csatolva )
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekvédelmi és gyermekjóléti
feladatokról szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt tájékoztató felterjesztésével.
Határidő: 2018.június 15.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antalné jegyző

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
36/2018.(V.25.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról szóló tájékoztatót
az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt tájékoztató
felterjesztésével.
Határidő: 2018.június 15.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antalné jegyző

5.)A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi támogatásokról szóló
rendelet módosítása
Lukácsné: több esetben előfordult,hogy a korábban alanyi jogon járó temetési segélyt és
az újszülöttek családjának támogatását nem tudtuk biztosítani a kérelmezőknek,mivel
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi támogatásokról szóló
rendeletben megállapított jövedelemhatárnál magasabb volt a család egy főre eső
jövedelme. A fentiek miatt a jövedelemhatárok emelésére teszek javaslatot.
A két ellátáson kívül a rendkívüli települési támogatás jövedelemhatárnak emelése is indokolt
lenne.Ismerteti erre vonatkozó rendelet-tervezetet a megjelenteknek.
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Ismerteti az elkészített előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható következményeiről.
( Előzetes hatásvizsgálati lap csatolva)

A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és
egyhangulag megalkotta a 6/2018.(V. 31.) önkormányzati rendeletét a pénzbeli és
természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi támogatásokról szóló
3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.
( rendelet csatolva )

6.)Egyéb feladatok
Lukácsné: a Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde vezetőjének vezetői megbízása 2018.július
31-én lejár. A képviselő-testület pályázatot írt ki az óvodavezetői állásra. A pályázat
mgjelentetéséről gondoskodtunk. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény értelmében
a pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a kinevezési jogkör
gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú bizottság meghallgatja akik a pályázatról,
pályázóról írásban véleményt alakítanak ki. Javaslom az előkészítő bizottság tagjainak
Tischlerné Németh Noémit, Rákóczi Lászlót ,és Horváth Anikót. Mindhárom jelölt a jelölést
elfogadta.
Hozzászólás:
Hollósi Gábor: javaslom a testületnek a három jelölt megválasztását az előkészítő bizottság
tagjainak.

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodavezetői állásra beérkezett
pályázatok véleményezésére az előkészítő bizottság tagjainak Tischelerné Németh Noémit,
Horváth Anikót és Rákóczi Lászlót választja meg.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat közlésével.
Határidő: 2018.június 15.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antalné jegyző

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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37/2018.(V.25.)határozat: Lövő Község Ökormányzatának Képviselő-testülete az
óvodavezetői állásra beérkezett pályázatok véleményezésére az
előkészítő bizottság tagjainak Tischelerné Németh Noémit,
Horváth Anikót és Rákóczi Lászlót választja meg.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat közlésével.
Határidő: 2018.június 15.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Lukács Antalné jegyző

Lukácsné: ismerteti a lövői Őszirózsa Nyugdíjas Klub támogatási kérelmét. A klub már
néhány éve működik, foglalkozásaikat a Szolgáltató és Kulturális Központ épületében
tartják. Az idei évben kirándulást szerveznek a klubtagok részére, ehhez kéri a vezetőjük az
önkormányzat anyagi támogatását,80-100 000 Ft közötti összegben.
Hozzászólás:
Hollósi Gábor: a Klub ez ideig semmilyen támogatást még nem kért,és nem kapott. Javaslom
100 000 Ft-ot biztosítsunk részükre a kiránduláshoz.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Őszirózsa Nyugdíjas Klub
részére 100 000 Ft támogatást biztosít.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás megkötésével.
Határidő: 2018.június 15.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
38/2018.(V.25.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Őszirózsa Nyugdíjas Klub részére 100 000 Ft támogatást biztosít.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási
megállapodás megkötésével.
Határidő: 2018.június 15.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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