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Községi Önkormányzat
Nemeskér
6-1/2016.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2016.július 5-én az önkormányzat hivatali helyiségében a képviselő-testület
nyílt üléséről.
Jelen vannak: Joóné Nagy Csilla polgármester
Musztácsné Szigethy Zsanett alpolgármester
Horváth Gyuláné
Horváth Zoltán
Plech Richárd képviselők
Lukács Antalné jegyző
Meghívottak: Vadászné Németh Piroska területi védőnő
Regényi Demeter Mónika óvodavezető

Joóné Nagy Csilla: köszönti az ülésen 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 teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat
fogadja el a mai ülésén:
1.)Tájékoztató az anya-és gyermekvédelmi feladatok 2015.évi ellátásáról
2.) Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2015/2016. nevelési évének értékelése
3.) Helyi építési szabályzat módosítása
4. )Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
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A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
30/2016.(VII.05.) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
alábbi napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.)Tájékoztató az anya-és gyermekvédelmi feladatok 2015.évi ellátásáról
2.) Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2015/2016. nevelési évének értékelése
3.) Helyi építési szabályzat módosítása
4. )Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
Joóné Nagy Csilla: Beszámol a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról. Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy átruházott hatáskörben 1 fő részére
állapította meg az újszülöttek családjának támogatását.
( írásos előterjesztés csatolva )
A képviselő-testület mindkét beszámolót elfogadta.

1.)Tájékoztató az anya-és gyermekvédelmi feladatok 2015.évi ellátásáról
( írásos előterjesztés csatolva )
Vadászné Németh Piroska:
Nemeskér településen kevés gyermeket gondozok, a gyermekekkel probléma nem merült fel.
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a védőnői méhnyak szűréshez az engedélyt
megkapta, de a tényleges munkát csak 2016.szeptemberében kezdeti el.

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anya –és gyermekvédelmi
feladatok 2015. évi ellátásáról szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglaltak szerint
elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
31/2016.(VII. 05.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
anya –és gyermekvédelmi feladatok 2015.évi ellátásáról
szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglaltak szerint
elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester

2.) Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2015/2016. nevelési évének értékelése
( írásos előterjesztés csatolva )

Regényiné Demeter Mónika: Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy most 72 gyermekkel
működnek, a nagy és a középső csoport nagy létszámú, mely megterhelő a pedagógusnak,és a
gyermekeknek sem jó. A kiscsoportban törvény szerint csak 20 gyermek lehet.
A nemeskéri óvodás gyermekek iskolabuszos szállításával mind az önkormányzat,mind a
szülők elégedettek,ennek fenntartását továbbra is biztosítani kívánják.
Elmondja, hogy a legtöbb probléma a simasági gyermekekkel volt a nevelési évben,és a
szüleik sem látogatják a rendezvényeiket, és szülői értekezleten sem mindig vesznek részt,így
a kapcsolattartás is nehézkes velük.
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy 2017. szeptemberétől az egységes óvoda és bölcsőde
megszűnik, bölcsődés korút már nem vehetnek fel.
Ennek kiküszöbölése érdekében a lövői önkormányzat már az idei évben elindítja a családi
napközit, melybe 1-3 éves gyermekeket kíván felvenni. Jelenleg az épület átalakítása folyik,
és szeptembertől egy csoporttal szeretnének már működni is.

A napirendhez kérdés hozzászólás nem hangzott el.
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Napsugár Óvoda és
Bölcsőde 2015/2016.nevelési évének értékeléséről szóló beszámolót az előterjesztésben
foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.

5

A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
32/2016.(VII.05.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2015/2016. nevelési évének
értékeléséről szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak
szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester

3.)Helyi építési szabályzat módosítása
Lukácsné: a Miniszterelnökség által elrendelt célvizsgálat keretében a Győr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti
Főosztály Törvényességi Osztálya felülvizsgálta a Helyi Építési Szabályzatokat.
A nemeskéri szabályzatban csak apróbb kisebb hibákat találtak, ezeket ismerteti a
megjelenteknek. Kérik a feltárt hibák kijavítását.
Ismerteti a rendelet-tervezetet a jelenlévőknek.
Ismerteti az előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható következményeiről.

( Előzetes hatásvizsgálati lap csatolva)
Hozzászólás:
Joóné Nagy Csilla: javasolja a rendelet- tervezet elfogadását.
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet –tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és
egyhangulag megalkotta az 5/2016.(VII.15.) önkormányzati rendeletét a Helyi Építési
Szabályzatról szóló 13/2005.(VIII.25.) önkormányzati rendelet módosításáról.

( rendelet csatolva )
3.)Egyéb feladatok
Lukácsné: ismerteti a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal GYB-04/341-7/2016.
számon érkezett törvényességi felhívását a jelenlévőknek.
A megyei kormányhivatal a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgatójának tájékoztatása alapján értesült arról,hogy Nemeskér községben a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására a Rekultív Magyarország
Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft.-t jelölte ki. A kormányhivatal törvényességi felügyeleti
jogkörében eljárva felülvizsgálta az önkormányzat képviselő-testületének a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási kötelezettség ellátásával kapcsolatos tevékenységét.
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Megállapította, hogy a képviselő-testület a feladat ellátási kötelezettségét elmulasztotta, mivel
2016.január 1-jétől nem rendelkezik érvényes közszolgáltatási szerződéssel.
Ez ügyben a kormányhivatal már a harmadik törvényességi felhívást adta ki.
Önkormányzatunk minden megtett annak érdekében, hogy sikerüljön közszolgáltatót találni,
több szolgáltatót is megkeresett, de ezek ezideig nem vezettek eredményre.
Hozzászólás:
Joóné Nagy Csilla: álláspontom szerint a jelenlegi helyzet nem az önkormányzat
mulasztásából következett be. Bízom abban, hogy soproni társuláshoz történő csatlakozással
sikerül majd közszolgáltatási szerződést kötnünk.
A képviselő-testület a törvényességi felhívást tudomásul vette.
Lukácsné: ismerteti a Dózsa Népe Agrár Kft. megkeresését a jelenlévőknek.
A Kft. ügyvezetője kéri az önkormányzatot, hogy a tulajdonában lévő 085/9 hrsz-ú út
használatát biztosítsuk, és annak jogtalan lezárását szüntessük meg.
A 085/9 hrsz-ú 2243 m2 kivett saját használatú út Nemeskér Község Önkormányzatának
tulajdonát képezi az ingatlan nyilvántartási adatok alapján.
Az út melletti 085/10. hrsz földterület Cséry Ákos 9474. Szakony, Fő u.98.szám alatti lakos
tulajdona. A tavalyi évben a nevezett ingatlan tulajdonosa hivatalos földmérővel a területét
kimérette, ennek alapján az ingatlana a korábban útként használt terület nagyobb részét is
magába foglalja, így kerülhetett sor a lezárására.
Helyszíni szemle és földmérővel történt egyeztetés alapján megállapítottuk, hogy az
önkormányzati saját használati út nagyobb része csak az ingatlan nyilvántartás szerint
létezik, a valóságban egy fás,bokros terület, mely a jelenlegi helyzetében közlekedésre nem
alkalmas.
Hozzászólás:
Joóné Nagy Csilla:
Sajnálatos módon ezt az állapotot nem az önkormányzat idézte elő, mely az ott
gazdálkodóknak rendkívül megnehezíti a földjeik megközelítését. Javaslom a terület
kitisztítását az önkormányzat ne vállalja, hiszen ez jelentős költséggel járna.

Bejelentések:
Plech Richárd: a Fő utca 103.számú ingatlan tulajdonosa udvarának és a ház előtti közterület
rendezéséről nem gondoskodik,kérem ebben a segítségüket.
-Cséry László szakonyi lakos az épület bontásából származó építési és egy egyéb törmeléket
rakott ki nemeskéri külterületi útra, kérem szólítsák fel ezek elszállítására.
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