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Községi Önkormányzat
Nemeskér
12/2015.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2015.december 16-án a Kulturotthonban megtartott közmeghallgatásról.
Jelen vannak: Joóné Nagy Csilla polgármester
Musztácsné Szigethy Zsanett alpolgármester
Horváth Gyuláné
Plechl Richárd képviselők
Lukács Antalné jegyző
15 fő állampolgár
Joóné Nagy Csilla köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai
közül 4 fő megjelent, igazoltan távolmaradt 1 fő, 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.)Tájékozató az önkormányzat 2015.évi munkájáról és következő évi terveiről
2.) A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Megállapodásának
elfogadása
3.)Beszámoló a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2015.évi működéséről
4.) A képviselő-testület 2016.évi munkatervének elfogadása
5.)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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55/2015.(XII.16.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
alábbi napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.)Tájékozató az önkormányzat 2015.évi munkájáról és
következő évi terveiről
2.) A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás
Társulási Megállapodásának elfogadása
3.)Beszámoló a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2015.évi
működéséről
4.) A képviselő-testület 2016.évi munkatervének elfogadása
5.)Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester

1.)Tájékozató az önkormányzat 2015.évi munkájáról és következő évi terveiről
( írásos előterjesztés csatolva )

Kérdések, hozzászólások:
Csapó Lászlóné: mennyibe került a ravatalozó felújítása ?
Megkérdezni, hogy a nemeskéri bejövő útszakaszra nem lehetne-e hófogót kihelyezni ?
Kardosné Balika Stefánia: a ravatalozót pályázati támogatásból,vagy saját forrásból építették-e ? A parkolót kiépítette, és mekkora volt a költsége ? Nemeskéren három civil szervezet
működik kéri,hogy a következő évben a vásárlásaikra kaphassanak támogatást.
Trakszler Ferenc: megköszöni az önkormányzatnak és a jelenlévőknek,hogy befogadták őt és
családját a településen. Felajánlja a segítségét a faluban megrendezésre kerülő munkákhoz.
Bejelenti,hogy a sertéstelepen lévő kutyák néha kiszöknek közterületre, ezért félnek az
esetleges támadásaiktól.
Elmondja, hogy a faluba nem minden buszjárat jön be, néha a 84-esről kell begyalogolni,mely
az idősebb embereknek nehézséget okoz.
Plechl Richárd: tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy a Nemeskérért Alapítvány tervezi,hogy
egy megbeszélt szakaszon azon személyeknek akik kérik az elöregedett tuják helyett
gyümölcsfákat biztosítanak.
Tószegi Mihály Ferencné: álláspontja szerint a földtulajdonosok nem örülnének annak ha
hófogót helyeznének ki a földjükre,és a gyümölcsfák ültetését sem támogatja.

4

Joó Ferenc: a Nemeskér külterületén több mint három hete egy külföldi rendszámú autó
áll,a ronglások megakadályozása érdekében a kéri a jegyzőnőt,hogy a rendőrség felé tegyen
bejelentést.
Joóné Nagy Csilla reagál a felvetettekre:
A ravatalozóra már több alkalommal pályáztunk, de sajnos sikertelenül,így tovább nem
vártunk ezzel,a teljes felújítást saját forrásból fizettük,ennek költsége 4 467 943 Ft +ÁFA
volt.
A Nemeskérért Alapítvány a több éve befolyó 1 %-os támogatásokból fizette ki a parkoló
építését, mely 1 268 620 Ft-ba került.
Tájékoztatja a megjelenteket arról,hogy az Alapítvány több önkormányzati épület
felújításában részt vett,az utolsó elszámolásra most kapták meg a határozatot 5,8 M Ft
támogatás érkezik majd meg a számlájukra,melyet a következő évi pályázatok
előfinanszírozására náluk tervezünk hagyni.
A civil szervezetek eddig is kaptak támogatást,és ezután is segíteni fogjuk a működésüket,
csak jelezni kell az igényeiket felénk.
Elég sok buszjárat bejön a faluba, de nem mindegyik,a Volánnal ezen téren nehéz egyezségre
jutni. Nyilván az emberek figyelik azt melyik járat jön be a faluba,és igyekeznek azokkal
utazni.
Természetesen nem az egész faluba tervezi az Alapítvány a gyümölcsfák telepítését,csak
egy bizonyos szakaszra,és aki nem kéri,nem lesz kötelező elfogadni. Erről az érintetteket
időben tájékoztatni fogjuk.
Álláspontja szerint magánterületen hófogót elhelyezni,csak a tulajdonos hozzájárulásával
lehet.
Felkéri a jegyzőnőt, hogy az elhagyott autót a Soproni Rendőrkapitánysághoz jelentse be.

Lukácsné reagál a felvetésekre:
Két éve már a Megyei Közútkezelőt írásban megkerestünk a hófogók kihelyezése ügyében,
akkor arról tájékoztattak minket,hogy csak az 1-es és a 2-es számú utak mellett kötelesek
ők elhelyezni ezeket. Mivel a nemeskéri útszakasz ebbe nem tartozik, így az
önkormányzatnak kell saját költségén biztosítani ezeket,mely kb. 100-150 000 Ft-ba kerülne.
Az elhagyott osztrák autó ügyében a rendőrségre a bejelentést megteszem,és kérni fogom a
segítségüket annak elszállításához.
A sertéstelep tulajdonosát az állattartási szabályok betartására fel fogjuk szólítani.
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2.) A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Megállapodásának
elfogadása

Lukácsné: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati
Társulás Társulási Tanácsa a 2015. december 2-án megtartott ülésén a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Megállapodását a Magyar Államkincstár
hiánypótló végzése miatt módosította,és azt elfogadta. A Társulási Megállapodásból
az újonnan csatlakozó 6 önkormányzat – Ebergőc,Fertőboz,Nagylózs,Pereszteg,Pinnye,
és Röjtözmuzsaj –a házi segítségnyújtási feladatok ellátása terén kikerül a megállapodásból,
mivel erre vonatkozó csatlakozási szándékukat hat hónappal korábban nem jelentették be,
és ez alól kivételt a törvényt csak a családsegítő és gyermekjóléti feladatok terén enged.
A Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásához szükséges, hogy a Társulási
Megállapodást a Társulás tagjainak képviselő-testületei minősített többséggel elfogadják.
Elmondja, hogy a társulásnak most 23 önkormányzat a tagja, náluk a családsegítő és
gyermekjóléti feladatokat látják el,és 11 önkormányzatnál látják el 2016.január 01-től a házi
segítségnyújtási feladatokat.
Ismerteti a Társulási 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.december 18.
Felelős: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
56/2015.(XII.16.)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.december 18.
Felelős: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester
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3.)Beszámoló a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2015.évi működéséről
( írásos előterjesztés csatolva )

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lövői Közös Önkormányzati
Hivatal 2015. évi működéséről szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint
elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Lukács Antalné jegyző
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
57/2015.(XII.16.)határozat:Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2015.évi működéséről
szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Lukács Antalné jegyző

4.)A képviselő-testület 2016.évi munkatervének elfogadása
Joóné Nagy Csillar : ismerteti a képviselő-testület a 2016.évi munkatervét. Elmondja, hogy
a terv a kötelező napirendi pontokat tartalmazza,természetesen a felmerülő egyéb ügyeket a
képviselő-testület megtárgyalja.
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi munkatervét az
előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
Lukács Antalné jegyző
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