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Községi Önkormányzat
Nemeskér
6-1 /2015.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2015.május 28-án a nemeskéri Művelődési Házban a képviselő-testület
nyílt üléséről.
Jelen vannak: Joóné Nagy Csilla polgármester
Musztácsné Szigethy Zsanett alpolgármester
Horváth Gyuláné
Horváth Zoltán
Plechl Richhárd képviselők
Lukács Antalné jegyző
Meghívott: Brányi Gyöngyi CSGYSZ Lövő családgondozója
Joóné Nagy Csilla: köszönti a meghívottat, és a 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 teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat
fogadja el a mai ülésén:
1.)Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Lövő 2014.évi munkájáról
2.)Tájékoztató a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról
3.)Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
A jelenlévők a javasolt napirendi pontokkal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
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21/2015.(V.28.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.)Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Lövő
2014.évi munkájáról
2.)Tájékoztató a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról
3.)Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester

1.)Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Lövő 2014.évi munkájáról
( írásos előterjesztés csatolva )

Brányi Gyöngyi : elmondja,hogy Lágler Júlia intézményvezető a mai ülésen nem tudott részt
venni,és őt bízta meg a beszámoló előterjesztésével. Nemeskér községben az előző évben
komolyabb probléma nem volt. Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a településen jelenleg
Vas Ivett látja el családgondozói feladatokat. A családsegítő szolgálatnál egy háromgyerekes
családot gondoztak, itt a védőnővel folyamatos volt a kapcsolattartásuk. A család anyagi
problémák miatt került gondozásra.
Elmondja, hogy a gyermekjóléti szolgálat családgondozójaként az előző évben kliense nem
volt, és a nyári táborba sem jelentkezett nemeskéri gyermek. Kéri a jelenlévőket, amennyiben
a tevékenységi körükbe tartozó problémát észlelnek, a jelzést minden esetben írásban tegyék
meg.
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat Lövő intézmény 2014.évi szakmai beszámolóját az előterjesztésben foglalt
tartalommal elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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22/2015.(V.28.)határozat:Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Lövő intézmény 2014.évi
szakmai beszámolóját az előterjesztésben foglalt tartalommal
elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester

2.)Tájékoztató a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról

( írásos előterjesztés csatolva )

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekvédelmi és
gyermekjóléti feladatokról szóló tájékozatót az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt tájékozató felterjesztésével.
Határidő: 2015.június 5.
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
Lukács Antalné jegyző
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
23/2015.(V.28.) határozat:Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról szóló tájékozatót
az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt tájékozató felterjesztésével.
Határidő: 2015.június 5.
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
Lukács Antalné jegyző
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3.)Egyéb feladatok
Lukácsné: a lövői székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás előző heti
ülésén módosította a Társulási Megállapodását. A társulás a családsegítő és gyermekjóléti
szolgálati feladatok mellett két településen – Lövőn és Sopronkövesden – ellátja a házi
segítségnyújtást is, így ezzel ki kell egészíteni, továbbá a normatíva leigényléséhez is
szükséges a Társulási Megállapodás módosítása.
A házi segítségnyújtás költségét a kapott támogatáson kívül ellátotti létszám alapján Lövő és
Sopronkövesd Község Önkormányzatának kell fizetni a megállapodás értelmében, ez nem
kerül felosztásra a többi társult önkormányzatra.15 önkormányzat csak a családsegítő és
gyermekjóléti szolgálat feladatainak költségeit fizeti lakosságszám arányos betérítéssel,a
feladat bővülésével az ő terheik nem növekszenek.
Ismerteti a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás létesítésére és működtetésére
vonatkozó módosított Megállapodást a jelenlévőknek.
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását
az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
Határidő: 2015.június 15.
Felelős: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
24/2015.(V.28.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását
az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
Határidő: 2015.június 15.
Felelős: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester
Lukácsné: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Sopron és Térsége Önkormányzati
Társulás a társulási ülésén elfogadta a módosított Társulási megállapodását.
A hatályos jogszabályok alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
általános választása évének – azaz 2014.január 1-jei –lakosságszámát kell alapul venni a
társulási megállapodás kötelező tartalmi elemeként megjelenő települési lakosságszám esetén
is, emiatt szükség volt a megállapodás módosítására.
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Ismerteti a Társulási Megállapodás 10. számú módosítását a megjelenteknek.
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat 1. számú
mellékletét képező, 10. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt a Sopron és Térsége
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását,egyben felkéri és felhatalmazza Joóné
Nagy Csilla Emőke polgármestert annak aláírására.
Határidő: 2015.június 15.
Felelős: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
25/2015.(V.28.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
jóváhagyja a határozat 1. számú mellékletét képező, 10. számú
módosítással egységes szerkezetbe foglalt a Sopron és Térsége
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását, egyben felkéri
és felhatalmazza Joóné Nagy Csilla Emőke polgármestert annak
aláírására.
Határidő: 2015.június 15.
Felelős: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester

Lukácsné: a Belügyminisztérium az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására pályázatot írt ki. Ezen belül a kötelező önkormányzati feladatot ellátó
intézmények fejlesztésére, felújítására, belterületi utak, járdák, hidak felújítására, továbbá
óvodai és iskolai sport fejlesztésére lehet pályázatot benyújtani. Az elnyerhető támogatás
legmagasabb összege 85 %, ehhez 15 %-os saját forrást kell biztosítani.
A támogatás mértéke függ az önkormányzat adóerő képességétől. Mivel Nemeskéren nincs
iparűzési adó, ezért a legmagasabb támogatásban részesülhet az önkormányzat. A támogatás
bruttó összege 15 M Ft lehet.
A pályázatot legkésőbb 2015.június 9-i lehet benyújtani. A nyertes pályázók a Támogatói
Okirat kiállításától számított 5 napon belül megkapják a megítélt támogatási összeget, így az
önkormányzatnak nem kell megelőlegezni azt.
Joóné Nagy Csilla:a pályázatot a 105 és 106. hrsz-ú közterületeken lévő utak felújítására
kívánjuk beadni. Az útfelújítás 2492 m2-en valósulna meg, aszfaltburkolat építésével.
Ismerteti Betonépfor Kft-től az útfelújításra érkezett árajánlatot a jelenlévőknek. A felújítás
teljes költsége 15 983 661 Ft, igényelt támogatás 13 586 111 Ft, saját forrás összege
2 397 550 Ft.
7

Hozzászólás:
Horváth Gyuláné :az említett területeken az utak állapota kritikus ,ezért a felújításuk indokolt.
Úgy gondolom ez kedvező pályázati lehetőség, nem szabad ilyent kihagyni.
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatásán belül a nemeskéri 105 hrsz-ú és 106 hrsz-ú kivett
közterületen 2492 m2 területen útfelújítására pályázatot nyújt be.
A felújítás bruttó költsége:
Igényelt támogatás
:
Saját forrás
:

15 983 661 Ft
13 586 111 Ft
2 397 550 Ft

A képviselő-testület a saját forrást a 2015.évi költségvetésében biztosítja.
A képviselő-testület a kivitelezési munkák elvégzésével a Betonépfor Kft-t
(9444. Fertőszentmiklós, Fertődi u. Betontelep) bízza meg.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával.
Határidő: 2015.június 9.
Felelős: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
26/2015.(V.28.)határozat:Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásán belül a nemeskéri 105 hrsz-ú
és 106 hrsz-ú kivett közterületen 2492 m2 területen útfelújítására pályázatot nyújt be.
A felújítás bruttó költsége:
Igényelt támogatás
:
Saját forrás
:

15 983 661 Ft
13 586 111 Ft
2 397 550 Ft

A képviselő-testület a saját forrást a 2015.évi költségvetésében biztosítja.
A képviselő-testület a kivitelezési munkák elvégzésével a Betonépfor Kft-t
(9444. Fertőszentmiklós, Fertődi u. Betontelep) bízza meg.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával.
Határidő: 2015.június 9.
Felelős: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester
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Joóné Nagy Csilla: évek óta sikertelenül pályáztunk a ravatalozó felújítására,úgy gondolom
az épület állapota miatt tovább ezt nem lehet halogatni,a munkákat el kell végeztetni.
Ismerteti a Betonépfor Kft-től a ravatalozó felújítására beérkezett árajánlatot, és a tervezett
munkákat a jelenlévőknek.
Hozzászólás:
Plech Richárd: javasolja a felújítás elvégzését, és az épület előtti térkövezést.

Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ravatalozó felújítási
munkáinak elvégzésével a Betonépfor Kft-t (9444.Fertőszentmiklós,Fertődi u.Betontelep)
bízza meg.
A képviselő-testület a vállalkozói árajánlatban meghatározott kivitelezési munkák elvégzésére
5 283 364 Ft-ot biztosít.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2015.szeptember 30.
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
27/2015.(V.28.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
ravatalozó felújítási munkáinak elvégzésével a Betonépfor Kft-t
(9444.Fertőszentmiklós, Fertődi u. Betontelep) bízza meg.
A képviselő-testület a vállalkozói árajánlatban meghatározott
kivitelezési munkák elvégzésére 5 283 364 Ft-ot biztosít.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására.
Határidő: 2015.szeptember 30.
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
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