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Községi Önkormányzat  
 
Nemeskér     
 
4-1/2014. 
 
 
                                              J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2014. június 23-án az önkormányzat hivatali helyiségben a képviselő- testület  
nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Joóné Nagy Csilla polgármester 
                       Enzsöl Péter alpolgármester  
                       Kardos Nándor    
                       Horváth Zoltán  
                       Párkányi Tibor képviselők 
                       Lukács Antalné jegyző 
 
Meghívottak: Brányi Gyöngyi a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
                       Lövő családgondozója  
                       Regényiné Demeter Mónika óvodavezető  
                       Vadászné Németh Piroska területi védőnő 
 
  
Joóné Nagy Csilla: köszönti a meghívottakat és megjelenteket. Megállapítja, hogy a 
képviselő-testület tagjai teljes létszámban megjelentek, így az ülés határozatképes, azt 
megnyitja. 
                      
Joóné Nagy Csilla a napirendekre az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő: 
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat 
fogadja el a mai ülésén: 
 
1.)Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Lövő 2013.évi munkájáról 
     
2.) Tájékoztató a Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2013/2014. évi munkájáról 
 
3.) Tájékoztató az anya-és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról   
     
4.)Az önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásának szabályozása  
  
5.)Egyéb feladatok  
 
Határidő: Azonnal 
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 



 4

 
11/2014.(VI.23.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az  
                                            alábbi napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén: 
 
                                            1.)Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Lövő  
                                            2013. évi munkájáról 
     
                                            2.) Tájékoztató a Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde  
                                            2013/2014. évi munkájáról 
 
                                            3.) Tájékoztató az anya-és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi 
                                            ellátásáról   
     
                                            4.)Az önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásának  
                                            szabályozása  
  
                                           5.)Egyéb feladatok  
 
                                           Határidő: Azonnal 
 
                                           Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester 
 
 
Joóné Nagy Csilla: beszámol a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról. Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy ezévben átruházott hatáskörben  
döntést nem hozott. 
                                                  
                                                    ( írásos előterjesztés csatolva) 
 
A képviselő-testület a beszámolót egyhangulag elfogadta. 
 
1.) Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Lövő 2013. évi munkájáról 
     
                                                       ( írásos előterjesztés csatolva )  
 
Brányi Gyöngyi: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy az intézményvezető elfoglaltsága 
miatt nem tudott eljönni a mai ülésre,így őt bízta meg a beszámoló előterjesztésével. 
Elmondja, hogy állandóan létszámgondokkal küzdenek, melyet helyettesítéssel oldanak meg, 
így a szolgálatoknál többször van váltás. Tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy a családsegítő 
és a gyermekjóléti szolgálatnál egyetlen kliensük sem volt Nemeskéren, és a táborba sem 
jelentkezett senki. Megkérdezni,hogy volt előző évben egy család akinél problémák voltak,ez 
a helyzet rendeződött-e ? 
 
 
Hozzászólás: 
 
Joóné Nagy Csilla: a szülök a kisgyermek ellátását rendezett körülmények között megfelelően   
biztosítják,a közös háztartásukban élő nagyszülővel van gond,de a szülők nem kívánják 
igénybe venni a szolgálat és más hatóság segítségét. 
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Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lövői székhelyű Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi szakmai beszámolóját az előterjesztésben foglalt 
tartalommal elfogadja. 
                                      
Határidő: Azonnal  
 
Felelős:  Joóné Nagy Csilla polgármester 

   Lukács Antalné jegyző  
 

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
12 /2014.(VI. 23.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
                                             a lövői székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
                                             2013. évi szakmai beszámolóját az előterjesztésben 
                                             foglalt tartalommal elfogadja. 
 
                                             Határidő: Azonnal  
 
                                             Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester 
                                                           Lukács Antalné jegyző  
 
 
2.) Tájékoztató a Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2013/2014. évi munkájáról 
 
                                                      ( írásos előterjesztés csatolva ) 
 
Regényiné Demeter Mónika: elmondja, hogy a nemeskéri szülőkkel jó a kapcsolat és az  
együttműködés, a fogadóórákon és a rendezvényeken is részt vesznek. Ebben a tanévben 
6 fő nemeskéri gyermek volt az intézményben, a jövő tanévben 4 gyermek lesz. 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy az utaztatás kérdése ez ideig felügyelet mellett 
az iskolásokkal együtt külön busz igénybevételével megoldott volt. Bízik benne, hogy ez  
a következő tanévtől is így lesz,és nem kerülnek a gyermek a menetrend szerint járatokra.  
  
Elmondja, hogy Nemeskérről két dolgozójuk jár az intézménybe. Az egyik Takács Szandra  
aki ügyes délelőttös óvó néni, már egyedül is képes jól ellátni a feladatait. 
A másik személy dajka Musztácsné Szigethy Zsanett, ő is beváltotta a hozzáfűzött 
reményeket,tavaly január óta dolgozik az intézményben egyenlőre még helyettesként. 
A későbbiekben előfordulhat, hogy a határozatlan idejű státuszt is kaphat. 
 
Kérdés:  
 
Kardos Nándor: az iskolaköteles gyermeknél ki dönti el az iskola érettséget ? 
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Regényiné Demeter Mónika reagál a feltett kérdésre: 
 
Az a gyermek aki az adott év augusztus 31-ig betölti a 6.életévét iskolaköteles. 
A csoportos óvónénik véleményét kikérve elsődlegesen az óvodavezető adja meg a 
szakvéleményt erről, de természetesen a szülőkkel egyeztetve. A vélemény kiadása előtt  
a gyógypedagógus véleményét is figyelembe vesszük. Amennyiben a szülőkkel nem sikerül  
közös álláspontot kialakítani a Pedagógia Szakszolgálathoz utaljuk a gyermeket vizsgálatra. 
Elmondja ezen a téren a szülőknek korábban sokkal nagyobb beleszólása volt. 
Az idei évben 23 gyermek lesz első osztályos, közülük 20 gyermek kezdi meg tanulmányait a 
lövői Általános Iskolában,a többi három gyermek más iskolába fog járni. 
 
    
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Napsugár Óvoda és 
Bölcsőde 2013/ 2014. nevelési évének értékeléséről szóló beszámolót az előterjesztésben 
foglaltak szerint elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal  
      
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester  
              Lukács Antalné jegyző 
 
                                                                                            
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
13/2014.(VI.23.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői  
                                            Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2013/2014. nevelési évének  
                                            értékeléséről szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint  
                                            elfogadja. 
 

        Határidő: Azonnal  
      
            Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester  
                                                         Lukács Antalné jegyző 
 
 
 
3.) Tájékoztató az anya-és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról   
 
 
                                                      ( írásos előterjesztés csatolva ) 
 
Kérdés: 
 
Joóné Nagy Csilla: a tavalyi évben hány fő vett részt méhnyak rákszűrésen ? 
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Vadászné Németh Piroska reagál a felvetésre: 
 
Az előző évben 16 fő vett részt ezen a szűrésen, de ennek eléréséhez is nagy agitációra volt 
szükség.  
 
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anya –és gyermekvédelmi 
feladatok 2013. évi ellátásáról szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglaltak szerint 
elfogadja.  
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester          
              Lukács Antalné jegyző 
 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
14/2014.(VI. 23.)határozat: Nemeskér  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az  
                                             anya –és gyermekvédelmi feladatok 2013.évi ellátásáról 
                                             szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglaltak szerint 
                                             elfogadja.  
 
                                             Határidő: Azonnal  
 
                                            Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester 
                                                          Lukács Antalné jegyző 
 
 
 
4.)Az önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásának szabályozása    
 
Lukácsné: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  
(továbbiakban: Mötv.) 109. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület a helyi önkormányzat 
tulajdonában lévő nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezései szerint az önkormányzati  
közfeladat átadásához kapcsolódva vagyonkezelői jogot létesíthet. 
 
A Mötv. 143.§ (4) bekezdés i) pontja szerint felhatalmazást kap a helyi önkormányzat 
képviselő-testülete, hogy rendeletben határozza meg azon vagyonelemeket, amelyekre a helyi  
önkormányzat vagyonkezelői jogot létesíthet, továbbá a vagyonkezelői jog megszerzésének, 
gyakorlásának, valamit a vagyonkezelés ellenőrzésének szabályait. 
 
A Mötv. 109.§ (4) bekezdése szerint a képviselő-testület rendeletében határozza meg a 
vagyonkezelői jog ellenértékét, az ingyenes átengedés, a vagyonkezelői jog gyakorlásának, 
valamint a vagyonkezelés ellenőrzésének részletes szabályait. 
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata alapján e tárgykörben az önkormányzatoknak  
rendeletet kell alkotni. 
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Ismerteti az önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásáról szóló rendelet-tervezetet. 
Ismerteti az elkészített előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható következményeiről.  
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
                                           
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és 
egyhangulag megalkotta a 6/2014.(VI. 26.) rendeletét Az önkormányzati vagyon 
vagyonkezelésbe adásáról.                  
 
 
                                                            ( rendelet csatolva )  
  
5.)Egyéb feladatok 
 
Joóné Nagy Csilla: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy az önkormányzat fűnyíró traktora  
elromlott. A gép már 6 éves, megjavítása nem gazdaságos, mivel jelentős összeget kellene  
ráfordítani,  emiatt egy új gép megvásárlását javasolja .Egy új gép beszerzési ára 350 000 – 
400 000 Ft között van, a forgalmazó tájékoztatása alapján várhatóan a régi gépet egy kisebb 
összegért átveszik. 
 
Hozzászólás: 
 
Enzsöl Péter: a zöldfelületek nagysága nagy a településen, így mindenképpen szükséges egy  
új traktor megvásárlása. 
 
Joóné Nagy Csilla: javasolja, hogy a 2014. évi költségvetés között átcsoportosítást hajtsanak  
végre a tartalékalap terhére 350 000 Ft-ra,és  kerüljön megvásárlásra a fűnyíró traktor.  
 
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fűnyíró traktor megvásárlására  
350 000 Ft-ot biztosít. 
 
A képviselő-testület a 2014. évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást 
rendeli el:  
 
ZÁROLÁS: A költségvetési tartalék terhére 350 000 Ft, azaz háromszázötvenezer forint. 
 
KIADÁSI PÓTELŐIRÁNYZAT:  066020 Város-, községgazdálkodás máshova nem sorolt 
szolgáltatások kormányzati funkción, 05641 egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 
költségvetési főkönyvi előirányzaton 350 000 Ft-ot- azaz háromszázötvenezer forintot –
biztosít a fűnyíró traktor beszerzésre. 
 
Határidő: 2014. augusztus 15. 
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester  
                                                                
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
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