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Lövő Község Önkormányzata
Lövő
7/2021

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2021.június 22-én az önkormányzat hivatali helyiségében a képviselő-testület
nyílt üléséről.
Jelen vannak: Hollósi Gábor polgármester
Tischlerné Németh Noémi alpolgármester
Balics Kamill
Menyhárt Beáta
Spóner Tiborné képviselők
Lukács Antal Györgyné jegyző
Meghívott: Lágler Júlia intézményvezető
Hollósi Gábor: köszönti a 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:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat fogadja el a
mai ülésén:
1) Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről
2) Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 2020.évi munkájáról
3) A térítési díjak megállapításáról szóló rendelet felülvizsgálata
4) 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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30/2021.(VI.22.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1) Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről
2) Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 2020.évi munkájáról
3) A térítési díjak megállapításáról szóló rendelet felülvizsgálata
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 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:
31/2021.(VI.22.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv
hitelesítőnek Balics Kamillt választja meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Hollósi Gábor: beszámol az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről: 2020.II.félvében 8 fő
részére a temetési költségekhez történő hozzájárulásként települési temetési támogatást,19 fő
részére rendkívüli települési támogatást, 10 fő részére újszülöttek családjának támogatását,6 fő
részére eseti települési gyógyszertámogatást,4 fő részére lakáscélú támogatást állapítottam
meg.
2021.január 1-től 2021.június 15-ig átruházott hatáskörben 12 részére települési temetési
támogatást,20 fő részére rendkívüli települési támogatást, 3 fő részére újszülöttek családjának
támogatását,4 fő részére eseti települési gyógyszertámogatást,1 fő részére rendszeres települési
gyógyszertámogatást,1 fő részére lakáscélú támogatást állapítottam meg.
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Beszámol a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
( írásos előterjesztés csatolva )
Beszámol a veszélyhelyzetben 2021.január 1-től 2021.június 14-ig hozott döntéseiről.
( írásos előterjesztés csatolva )
A képviselő-testület mindhárom beszámolót elfogadta.

1)Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről
Hollósi Gábor: a Soproni Rendőrkapitányság beszámolóját kiadtuk, de a képviselőjük a mai
ülésre már nem jött le, mivel az új kapitányságvezető a polgármesterekkel térségi szinten
egyeztet, ilyen fórumra már egy esetben sor is került.
Tájékoztatja a jelenlévőket milyen rendőrséget érintő események voltak a közeljövőben
a faluban.
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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:
32/2021.(VI.22.) 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) Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 2020.évi munkájáról

(írásos előterjesztés csatolva )
Lágler Júlia szóbeli kiegészítése: Lövőn a családgondozói feladatok Orbánné Hajas
Hajnalka látta az előző évben. Az általa készített beszámolót ismertetni.
Lövőn 2020-ban összesen 17 fő vette igénybe a család-és gyermekjóléti szolgáltatást, ez 12
családot érintett.13 személy esetében történt egyszeri esetkezelés, ők főleg információnyújtásban és ügyintézéshez kérték a segítséget.
Egy alkalommal érkezett jelzés a Védőnői Szolgálattól. A jelzéssel érintett várandós
édesanyának már több gyermekét is nevelésbe vette a gyámhatóság. Mivel továbbra is fenn
álltak anyagi nehézségeik, valamint a család életkörülményeiben nem törtét pozitív változás, a
megszületett gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezte a gyámhivatal, majd elrendelte a
nevelésbe vételét. A család azóta elköltözött Lövőről.
Egy alkalommal érkezett esetátadás a büki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattól, mivel
Lövőre költözött az édesanya kiskorú gyermekével, akiket alapellátás keretében gondoztak. A
családgondozást mi folytattuk tovább, azonban ez rövid ideig tartott, mivel hamarosan
visszaköltöztek Bükre.
Egy alkalommal érkezett jelzett a soproni rendőrségtől egy fiatalkorú ügyében. A jelzés szerint
könnyű testi sértést követett el a fiú. Mivel a jelzés megérkezésétől számított 3 hónapon belül
betöltötte a nagykorúságot, ezért gyermekvédelmi intézkedés nem történt.
Egy alkalommal érkezett a soproni Család- és Gyermekjóléti Központtól zártan kezelendő
jelzés szolgálatunkhoz.
A községben családba fogadásra is sor került, az egyik lövői család rokona gyermekét vette
magához, ezzel elkerülve, hogy a kiskorú nevelésbe kerüljön.
A koronavírus járványra való tekintettel Intézményünknek nem állt módjában használt
ruhaadományokat fogadni, azonban 1 alkalommal lehetőség nyílt egy család támogatására.
A kialakult járványhelyzet miatt egy idős helyi lakosnak segítettünk a bevásárlásban, a
gyógyszerei kiváltásában, postai ügyintézésben, és települési támogatás igénylésében.
Tavaly nyáron két napközis tábor megszervezésére is sor került. Ezeken összesen 23 lövői
gyermek vett részt.
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy intézményükbe a GYES-en lévők visszatértek, és
a házi segítségnyújtásban is sikerült az eddig hiányzó létszámot betölteniük, és így több
gondozottat tudnak ellátni. Emiatt a feladatokat átszervezték, az ellátási körükbe tartozó
községnél változások következtek be, így Lövőn 2021.május 1-től a családgondozói
feladatokat Babosé Zsirai Edit látja el.
Ismerteti a Iván Község Önkormányzata Polgármesterének megkeresését a jelenlévőknek az
alábbiak szerint Iván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kéri, hogy a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat Társulásának Társulási Megállapodása és az Intézmény Alapító
Okirata 2021.szeptember 1-től egészüljön két új feladattal a családi bölcsődével és az Idősek
Klubjával.
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Jelenleg három feladatot lát el intézményünk, de ezzel öt feladatra bővülne a tevékenységünk,
mely lényegesen nagyobb terhet rónak ránk, és csak egy községben Ivánban végeznénk a két
új feladatot.
Hozzászólás:
Hollósi Gábor: ez ügyben a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Társulásának kell
dönteni minősített többséggel, így társulási ülést fogunk összehívni rövid időn belül.
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat, Lövő intézmény 2020.évi szakmai beszámolóját az előterjesztésben foglalt
tartalommal elfogadja.
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:
33/2021.(VI.22.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő intézmény 2020.évi szakmai beszámolóját az
előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
3) A térítési díjak megállapításáról szóló rendelet felülvizsgálata
Lukácsné: a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal felhívására az intézményi térítési
díjakat 2021.június 30-ig felül kell vizsgálni. Ismerteti a térítési díjak megállapításáról szóló
rendelet-tervezetet a jelenlévőknek.
Elmondja a tervezetben szereplő díjak a 2020-ban érvényes díjaknál nem lehetnek
magasabbak. A most megállapított térítési díjak nagyobb része 2019.január 1-től érvényesek,
kivéve a szociális étkeztetés térítési díját mivel az előző évben került bevezetésre.
Ismerteti az előzetes hatásvizsgálati lapot a szabályozás várható következményeiről.
Ismerteti a rendelet-tervezet indokolását.
(Előzetes hatásvizsgálati lap és indokolás csatolva )
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