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Községi Önkormányzat 
 
Nemeskér     
 
7-1 /2015. 
 
 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
 
Készült: 2015.július 28-án az önkormányzat hivatali helyiségében 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: Vadászné Németh Piroska területi védőnő  
                   Regényiné Demeter Mónika óvodavezető             
 
Joóné Nagy Csilla: köszönti a meghívottakat, 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.)Tájékoztató az anya-és gyermekvédelmi feladatok 2014.évi ellátásáról   
    
2.) Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2014/2015. nevelési évének értékelése   
 
3.)Egyéb feladatok  
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester 
 
A jelenlévők a javasolt napirendi pontokkal egyetértettek. 
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A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
29/2015.(VII.28.)határozat:Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az  
                                             alábbi napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén: 
 
                                            1.)Tájékoztató az anya-és gyermekvédelmi feladatok 2014.évi  
                                            ellátásáról   
    
                                            2.) Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2014/2015. nevelési  
                                            évének értékelése   
 
                                           3.)Egyéb feladatok  
 
                                           Határidő: Azonnal  
 
                                           Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester 
 
 
 
Joóné Nagy Csilla: beszámol az átruházott hatáskörben hozott döntéséről: 2 fő részére a 
temetési költségekhez történő hozzájárulásként temetési támogatást állapítottam meg az első 
félévében, egyéb ellátás megállapítására nem került sor. 
 
Beszámol a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
 
                                                ( írásos előterjesztés csatolva ) 
 
 
A képviselő-testület mindkét beszámolót elfogadta.      
 
 
 
1.)Tájékoztató az anya-és gyermekvédelmi feladatok 2014.évi ellátásáról 
 
  
                                                ( írásos előterjesztés csatolva ) 
 
 
 
Vadászné Németh Piroska: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a kiadott anyag mindkét 
településre ( Nemeskér és Lövő ) vonatkozik,mivel a kormányrendelet szerint a jelentéseket is 
együttesen kell leadnia a körzetéről. Elmondja, hogy sajnos a településen fogy a 
csecsemőlétszám, utánpótlás nem nagyon van, a fiatalok közül néhányan pedig elköltöztek 
innen,egyébként a meglévő gyermekekkel nincs probléma. Bízik abban,hogy a következő 
évben ha kis számban is, de a gyermeklétszám emelkedni fog.    
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anya –és gyermekvédelmi 
feladatok 2014. évi ellátásáról szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglaltak szerint 
elfogadja.  
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester          
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
30/2015.(VII. 28.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az  
                                              anya –és gyermekvédelmi feladatok 2014.évi ellátásáról 
                                              szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglaltak szerint 
                                              elfogadja.  
 
                                              Határidő: Azonnal  
 
                                              Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester 
                                                           
 
 
2.) 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. 
Örvendetesnek tartja,hogy a bejáró gyermekek közül a nemeskéri szülőkkel a legjobb a  
kapcsolatuk, ők mind a fogadóórákon,mind a szülői értekezleteken rendszeresen részt 
vesznek.  
Úgy gondolom a 70 fő még ideális létszám, a szakember állományunkkal még nyugodtan 
ellátható. Törvényi felhatalmazással, állami támogatással 2015.augusztus 1-től 
egy fő szakképzett bölcsődei gondozót alkalmazhatunk, aki Egyházasfaluból érkezik hozzánk. 
A gondozónő foglalkoztatásának feltétele, hogy az intézményben napi 10 órai nyitva tartást  
kell biztosítani,ezért 2015.09.01-től 6.30 órától – 16.30 óráig tartunk majd nyitva.  
 
Elmondja, hogy az óvoda tárgyi feltételekben is sokat fejlődött, a kialakított sószoba 
kihasználtsága még nem teljes körű, várhatóan ennek a szezonja ősszel és télen lesz. 
 
Elmondja, hogy az udvari játékok közül az ellenőrzés során többet balesetveszélyesnek 
minősített az ellenőr, ezért nem kis feladatot jelentett a játékok szabvány szerint kialakítása. 
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Most már rendben van mindegyik, a biztonsági előírásoknak megfelelnek,erre közel 1 M Ft-ot 
fordítottak. 
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy az óvónőkre is vonatkozik a pedagógus előmeneteli  
rendszer,és ő már a minősítési eljárást sikeresen elvégezte, az óvodavezető-helyettes pedig 
majd az ősszel fogja megkezdeni,a fiatalok pedig majd a megszerzett gyakorlati idő után 
vehetnek részt ezen. 
   
Kérdés:  
 
Joóné Nagy Csila: melyik településről jár a legtöbb gyermek az intézményükbe ? 
 
Regényiné Demeter Mónika reagál a felvetésre: 
 
A legtöbb kisgyermekünk lövői lakos, de a bejáró gyermekek száma is magas 26 fő, nagyobb  
részük az iskolabuszon utazik,de néhány gyermeket a szülők hoznak. 
 
Joóné Nagy Csilla az alábbi  határozati javaslatot teszi:  
 
Nemeskér 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: Joóné Nagy Csilla polgármester  
                                                                 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
31/2015.(VII.28.)határozat:  Nemeskér  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: Joóné Nagy Csilla  polgármester  
 
 
3.)Egyéb feladatok 
 
 
Lukácsné: ismerteti a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnökétől  
érkezett megkeresést,az alábbiak szerint:A 2014-2020-as szlovák- magyar támogatási  
program előkészítése során többször szóba került a határon átnyúló kerékpáros zarándokutak 
kialakítását cél SacraVelo projekt. E fejlesztési elképzelés előzetes-dokumentumait a Győr-
Moson-Sopron megyei, valamint a szlovákiai Nagyszombat és Pozsony megyei potenciális  
partnerek 2009-ben már kidolgozták. A közös pályázat benyújtására azonban nem került sor. 
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Terveik szerint – Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Nagyszombat megyék által 
2011-ben létrehozott,a közelmúltban a Pest és Pozsony megyével kibővült „Rába-Duna –
Vág” Európai Területi Társulás  (RDV ETT ) lenne az aktualizálás alatt álló tárgyi 
projektcsomag gazdája. 
Az RDV ETT gesztorságával benyújtani tervezett pályázat új SacraVelo projektje 
négy megye ,öt egyházmegye területére kiterjedő kerékpáros zarándokút-hálózattal számol.      
E projekt érinti az Evangélikus Templomot,mely kerékpáros pihenőhelyként került  
megnevezésre. 
Mindenekelőtt arra várnak választ, hogy az önkormányzat egyetért-e a települést érintő 
kerékpáros útvonal táblázási tervével és a térképes információs tábla elhelyezésével,kész-e 
egyeztetni a táblák pontos helyével érintett területtulajdonosokkal és 
szakhatóságokkal,továbbá kész közreműködni a táblákra kerülő ismertető  szövegek 
összeállításában,támogatná-e az információs táblák mellé kerékpáros pihenőhely kialakítását 
(azaz kerékpártároló, pad és szemétgyűjtő beszerzését és telepítését ),vállalja-e biztosítani a 
pihenőhely költségeinek 5 %-át és a fenntarthatóságának biztosítását (pl.:szemétgyűjtő 
rendszeres ürítése ) 
 
A projekt csak sikeres pályázat esetén kerülne megvalósításra. A 2009-es nyilatkozatban 
a pihenőhely költsége 30 000-35 000 Ft volt.  
 
 
Hozzászólás: 
 
Joóné Nagy Csilla: településünk a projekt által még ismertebbé válna, és több turista 
megfordulna itt,úgy gondolom ennek csak a pozitív  hatása lenne. Javaslom csatlakozzunk a 
„SacraVelo”projekthez,és nyertes pályázat esetén az önkormányzatot terhelő 5 %-os költség 
megfízetését vállaljuk. 
 
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a „SacraVelo” projekt 
megvalósításával,azon belül a települést érintő ajánlott kerékpáros útvonal táblázási tervével. 
 
1.)Nemeskér Község Önkormányzata a Hu-Sk határon átnyúló támogatási program 
felhívására benyújtandó pályázat kedvező elbírálása esetén vállalja, hogy a településen  
kialakítandó kerékpáros pihenőhely esetében közreműködik a fejlesztés keretén az 
Evangélikus Templom elnevezésű Fő utca 105 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő 
területen telepítendő térképes-információs tábla kihelyezésével kapcsolatos feladatok 
elvégzésében. 
 
2.)Kész egyeztetni a tábla pontos helyével érintett területtulajdonossal és szakhatóságokkal. 
 
3.)Kész közreműködni a táblára kerülő ismertető szövegének összeállításában.   
 
4.)Támogatja az információs tábla melletti kerekpáros pihenőhelyek létesítését. 
 
5.)Biztosítja a felsorolt helyszínhez telepítendő kerékpártároló, pad,szemétgyűjtő stb. 
beszerzési és kihelyezési költségeinek 5 %-át. 
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6.)Gondoskodik  pihenőhely és fenntarthatóságának biztosításáról. 
Határozati javaslat folytatása: 
 
A képviselő-testület a megbízza a polgármestert erre vonatkozó nyilatkozat benyújtásával. 
 
 
Határidő: 2015.augusztus 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: 
 
32/2015.(VII.28.) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
egyetért a „SacraVelo” projekt megvalósításával,azon belül a települést érintő ajánlott 
kerékpáros útvonal táblázási tervével. 
 
1.)Nemeskér Község Önkormányzata a Hu-Sk határon átnyúló támogatási program 
felhívására benyújtandó pályázat kedvező elbírálása esetén vállalja, hogy a településen 
kialakítandó kerékpáros pihenőhely esetében közreműködik a fejlesztés keretén az 
Evengélikus Templom elnevezésű Fő utca 105 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő 
területen telepítendő térképes-információs tábla kihelyezésével kapcsolatos feladatok 
elvégzésében. 
 
2.)Kész egyeztetni a tábla pontos helyével érintett területtulajdonossal és szakhatóságokkal. 
 
3.)Kész közreműködni a táblára kerülő ismertető szövegének összeállításában.   
 
4.)Támogatja az információs tábla melletti kerekpáros pihenőhelyek létesítését. 
 
5.)Biztosítja a felsorolt helyszínhez telepítendő kerékpártároló, pad, szemétgyűjtő stb. 
beszerzési és kihelyezési költségeinek 5 %-át. 
 
6.)Gondoskodik pihenőhely és fenntarthatóságának biztosításáról. 
 
A képviselő-testület a megbízza a polgármestert erre vonatkozó nyilatkozat benyújtásával. 
 
Határidő: 2015.augusztus 15. 
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester  
 
Lukácsné: Nemeskéren a tavalyi évben megkötött szerződés alapján 2015.június 30-ig a 
Kisalföld Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. látta el  
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. A Kft. a meglévő közszolgáltatási szerződés 
2015.december 31-ig történő módosítására tett javaslatot. Ismerteti a szerződésmódosítást 
a jelenlévőknek,melyben meghosszabbították a szolgáltatás a határidejét,és a PET palackok  
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II. félévi gyűjtési időpontjai kerültek meghatározásra, a meglévő szerződés többi pontja 
változatlanul hatályba marad. 
Tájékoztatja a megjelenteket arról, hogy a PET palackok gyűjtése továbbra is kéthavonta 
történik, melyről a lakosságot tájékoztatni fogjuk.      
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Joóné Nagy Csilla  az alábbi határozati javaslatot teszi:  
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kisalföldi 
Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel (székhely: 9200 
Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc út 10.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzése 
tárgyában megkötött közszolgáltatási szerződést 2015.július 01-től 2015.december 31-ig 
meghosszabbítja. 
 
A képviselő-testület a közszolgáltatási szerződésmódosítást az előterjesztésben foglalt 
tartalommal elfogadja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a közszolgáltatási  
szerződésmódosítás aláírására. 
 
Határidő: Azonnal   
 
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: 
 
33/2015.(VII.28.) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel 
(székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc út 10.) a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás végzése tárgyában megkötött közszolgáltatási szerződést 2015.július 01-től 
2015.december 31-ig meghosszabbítja. 
 
A képviselő-testület a közszolgáltatási szerződésmódosítást az előterjesztésben foglalt 
tartalommal elfogadja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a közszolgáltatási szerződés- 
módosítás aláírására. 
 
Határidő: Azonnal   
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester  
              Lukács Antalné jegyző 
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