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Községi Önkormányzat
Nemeskér
9 /2015.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2015.október 29-én az önkormányzat hivatali helyiségében a képviselő-testület
rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak: Joóné Nagy Csilla polgármester
Musztácsné Szigethy Zsanett alpolgármester
Horváth Gyuláné
Horváth Zoltán
Plechl Richhárd képviselők
Lukács Antalné jegyző

Joóné Nagy Csilla köszönti 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.) A családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátásának felülvizsgálata
2.)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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41/2015.(X.29.)határozat:Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
alábbi napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.) A családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátásának
felülvizsgálata
2.)Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester

1.) A családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátásának felülvizsgálata
Lukácsné: 2016.január 1-jétől a családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan –
egy szervezeti és szakmai egységben működhet, települési szinten a család-és gyermekjóléti
szolgálat, járási szinten a család-és gyermekjóléti központ keretében. Mindkét szolgáltatás
továbbra is kötelező önkormányzati feladat marad.
A települési önkormányzatok feladatkörében marad a lakóhely szintű minimumszolgáltatások,
általános segítő feladatok biztosítása. Közös önkormányzati hivatal esetében a hivatal
székhelye szerinti település biztosítja a szolgáltatást a közös hivatalhoz tartozó valamennyi
településen.
A hatósági feladatokhoz kapcsolódó,gyermekek védelmére irányuló tevékenységek,valamint a
speciális szolgáltatások biztosítása a járásszékhelyek települési önkormányzataihoz kerül.
Ezen változásokat az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról
szóló 2015.évi CXXXIII. törvény tartalmazza, a végrehajtási rendelet azonban ezideig nem
jelent meg, csak egy tervezet olvasható.
A törvény értelmében a települési önkormányzatoknak 2015.október 31-ig felül kell vizsgálni
a családsegítés,illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját,szervezeti
kereteit,és az e feladatok biztosítására kötött ellátási szerződést,vagy szerződéseket.
Továbbra is lehetséges más települési önkormányzattal kötött ellátási szerződés,vagy társulás
útján történő feladatellátás a szolgálat keretében. A szolgálat vonatkozásában társulási
formában történő feladatellátás esetében figyelemmel kell lenni arra,hogy nem lehet a
közös hivatalok egységét bontani.
A települési önkormányzatoknak 2015.november 30-ig dönteniük kell a feladatellátás
új rendelkezéseknek megfelelő biztosítása módjáról,és ezen időpontig kérelmezniük kell a
szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását.
A szolgálat finanszírozása lakosságszámból indul ki,4000 fő-település/közös hivatalhoz
tartozó települések-lakosságszámára vetítve, de minimum 1 fő. A családsegítés és a
gyermekjóléti szolgáltatás létszáma esetében a betöltött szakmai létszám nem lehet kevesebb
mint a mindenkori költségvetési törvény alapján finanszírozott létszám.
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Akik társulásban látják el a feladatokat a jövő év elejétől kiegészítő normatívát már nem
igényelhetnek.
Várhatóan 6,5 főre kapunk normatívát személyenként 3 000 000 Ft-ot. Ezen kívül még
egy fő vezetőt kell alkalmazni,ennek költségét lakosságarányosan viselnék az érintett
települések.
Mindkét feladatot eddig is a lövői székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati
Társulás útján láttuk el, így javaslom továbbra is ennek keretében lássuk el ezen kötelező
feladatokat.
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a családsegítő és központ munkatársai is
meghatározott időszakonként a községben majd félfogadást tartanak, erről a lakosságot
időben tájékoztatni fogják.
Hozzászólás:
Joóné Nagy Csilla: javaslom ezen feladatokat továbbra is a lövői székhelyű társulás útján
lássuk el,de a betérítés ne lakosságarányosan ,hanem az igénybe vett szolgáltatás arányában
történjen,hiszen eddig is csak havonta egy-két alkalommal tartottak a településünkön
félfogadást a családgondozók. A kis településeken szinte alig volt eddig ügyfelük, mégis
ugyanannyi díjat kellett fizetni, jó lenne ha valamilyen kedvezményt kapnának a kis
települések.
Lukácsné reagál a felvetésre:
A társulási megállapodásban ez ideig a lakosságarányos betérítés szerepelt,a Társulási Tanács
dönti majd el,hogy a következő évben ez hogyan fog alakulni.
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozat javaslat:
Nemeskér Község önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a családsegítő és
gyermekjóléti feladatok ellátását 2016.január 1-jétől továbbra is a lövői székhelyű
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társuláson keresztül kívánja biztosítani.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésével.
Határidő: 2015.október 31.
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:
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42/2015.(X.29.)határozat:Nemeskér Község önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy a családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátását
2016.január 1-jétől továbbra is a lövői székhelyű Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálati Társuláson keresztül kívánja biztosítani.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat
közlésével.
Határidő: 2015.október 31.
Felelős: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester

2.)Egyéb feladatok
Lukácsné: 2015.december 31-el a Kisalföld Kommunális Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel meglévő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
lejár. A szolgáltató kiválasztása érdekében két közszolgáltatótól kértük árajánlatot.
Az egyik a STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft volt, aki arról tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy a Sopron Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa 2015.július 15-én tartott ülésén úgy döntött,
hogy az új települést tagjai sorában nem kíván felvenni,így mind a 8 település csatlakozási
kérelmét elutasította.
A másik szolgáltató akitől ajánlatot kértünk a büki PARKOM Nonprofit Kft.(továbbiakban:
Kft.) A Kft. Bük Város Önkormányzatának határozatot megküldte, melyben további
nyilatkozatokat kérnek a végleges ajánlatuk, döntésük meghozatalához.
Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő határozatot hozta:
-Önkormányzati rendelet a „ hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról „kérjük módosítani
szíveskedjék úgy,hogy a településen lévő közületekre is kiterjedjen,ennek kérjük a testületi
határozatát ,hogy mikor fog megtörténni a rendeletmódosítás.
-Valamint kérnénk egy nyilatkozatot Szakony, Gyalóka, Nemeskér, Völcsej, Sopronhorpács,Lövő,Pereszteg önkormányzatától,hogy a hulladékszállítás feladatok ellátását a
PARKOM Nonprofit Kft.-vel történő megállapodás alapján együttesen kérik,mivel a hét
települést együttesen tudjuk kezelni.
-Kérnénk a közületekben lévő hulladékgyűjtő edények számát méretét és ürítési gyakoriságát.
-A PARKOM Nonprofit Kft-nek jogában áll a szerződés bontásra amennyiben a kintlévőség
meghaladja a 7 település éves árbevételének a 3 %-át.
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A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendelet módosítására 2015.december 31-i határidőt
javaslok,hiszen amennyiben a szolgáltató személye megváltozik ezt is módosítani szükséges
a rendeletben.
Javaslom, hogy a felsorolt 7 önkormányzattal együttesen kérje a képviselő-testület
hulladékszállítási feladatok ellátását a Kft.-vel.
A közületi hulladékgyűjtő edények számát, méreteit és az ürítési gyakoriságot a jelenlegi
szolgáltatótól már megkértük,és ezen adatokat a Kft-nek továbbítani fogjuk.
Az utolsó pontnál mindenképpen szükséges, hogy a szerződésbontás előtt az érintett
önkormányzatokkal egyeztessen a kintlévőségekről a Kft.,tegyenek meg mindent annak
érdekében, hogy a hátralékok behajtása megtörténjen,ellenkező esetben mind a 7
önkormányzat szerződését felmondják.

Hozzászólás:
Joóné Nagy Csilla: a következő évben a hulladékszállítási feladatokat a PARKOM Kft-vel
szeretnénk biztosítani a településünkön, ennek érdekében javaslom kérésüknek a képviselőtestület tegyen eleget.

Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2014.(III.03.) önkormányzati rendeletét legkésőbb
2015.december 31-ig módosítja.
A képviselő-testület a hulladékszállítási feladatok ellátását a PARKOM Nonprofit Kft.-vel
történő megállapodás alapján Szakony ,Gyalóka,Sopronhorpács,Völcsej Lövő,Pereszteg és
Nemeskér Község Önkormányzatával együttesen kéri.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésével, és a kért adatok
továbbításával.
Határidő: 2015.november 4.
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:
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