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Községi Önkormányzat
Nemeskér
3/2017.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2017.április 25-én az önkormányzat hivatali helyiségében a képviselő-testület
nyílt üléséről.
Jelen vannak: Joóné Nagy Csilla polgármester
Musztácsné Szigethy Zsanett alpolgármester
Horváth Gyuláné
Horváth Zoltán
Plechl Richárd képviselők
Lukács Antalné jegyző

Meghívottak: Lágler Júlia Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő intézményvezetője
Orbánné Hajas Hajnalka Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő
családsegítője
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 napirendre 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 2016.évi munkájáról
2.) A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának
megállapítása
3.)Anyakönyvi rendelet elfogadása
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
A jelenlévők a javasolt napirendi pontokkal egyetértettek.

3

A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
11/2017.(IV.25.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
alábbi napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.)Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő
2016.évi munkájáról
2.) A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges
választópolgárok számának megállapítása
3.)Anyakönyvi rendelet elfogadása
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester

1.)Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 2016.évi munkájáról
( írásos előterjesztés csatolva )

Lágler Júlia: a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatunk 23 településen látja el a család és
gyermekjóléti feladatokat,valamint 17 településen a házi segítségnyújtási feladatokat.
A tavalyi évben a személyi állományban több alkalommal történt változás. A jogszabály által
meghatározott 6,5 fő családsegítő helyett a feladatokat átlagosan 3 fő látta el,mely jelentős
többletmunkát eredményezett. Az idei évben már 5 főre emelkedett a létszámunk.
Orbánné Hajas Hajnalka: a tavalyi évben jelzést kaptunk egyik másik szolgálattól, hogy
bántalmazás miatt Nemeskérre költözött egy kisgyermekes édesanya a rokonaihoz.
A védőnővel közösen látogatást szerveztünk a családnál, de ekkor már nem tartózkodott itt az
édesanya.
Jelenleg a településen egy családnál alapellátásban gondozunk egy kiskorú személyt, aki
pszichológusi segítségre szorul. A szakember tájékoztatása alapján a megsegítés jól halad,
várhatóan rövidesen megszűntetésre kerül ez az ellátás.
Iskolai hiányzás miatt érkezett hozzánk jelzés, közreműködésünkkel sikerült ezt a problémát
is megoldani.
Ügyintézésben 2 családnál nyújtottunk segítséget. A településen a gyermekvédelmi ellátás
jónak mondható,gyermekvédelmi intézkedésre nem került sor az előző évben.
Hozzászólás:
Joóné Nagy Csilla: a kisebb problémák általában a beköltöző családoknál jelentkeztek, a
törzsgyökeres falubelieknél korábban sem merültek fel gondok.
Megköszöni a szolgálat munkatársainak az elkészített beszámolót, és a munkájukat.
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Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat, Lövő intézmény 2016.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:
12/2017.(IV.25. )határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő intézmény
2016.évi szakmai beszámolóját az előterjesztésben foglalt
tartalommal elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester

2.) A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának
megállapítása

Lukácsné: 2014.január 18-án hatályba lépett a népszavazás kezdeményezéséről, az európai
polgári kezdeményezésről,valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013.évi CCXXXVIII.
törvény, (a továbbiakban: NSZ.tv.) mely az országos népszavazásról és népi
kezdeményezésről szóló 1998.évi III. törvény helyébe lépett. Az NSZ.tv. rögzíti, hogy a helyi
népszavazást kezdeményezhet az önkormányzati rendeletben meghatározott számú
választópolgár,ami nem lehet kevesebb a választópolgárok tíz százalékánál és nem lehet több
a választópolgárok huszonöt százalékánál. Az NSZ.tv.92.§-a felhatalmazást ad arra, hogy a
helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben határozza meg a helyi népszavazás
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát. A megyei kormányhivatal
felhívásban tájékoztatta ezen kötelezettségről a jegyzőket,ezért került megalkotásra a
rendelet-tervezet. Ismerteti a rendelet-tervezetet a jelenlévőknek.

Ismerteti az előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható következményeiről.
(Előzetes hatásvizsgálati lap csatolva )

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és
egyhangulag megalkotta az 3/2017.(V.04.) önkormányzati rendeletét a helyi népszavazás
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról.
( rendelet csatolva )

3.)Anyakönyvi rendelet elfogadása
Lukácsné: az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi
17. törvényerejű rendelet 2014. július 1-jével hatályon kívül helyezésre került, hatályba lépett
ugyanis az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.).
Az At. 96. §-a alapján felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy
•

a) rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali
munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése
engedélyezésének szabályait,

•

b) rendeletben állapíthassa meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali
munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése
esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az
anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya felhívta
az jegyzők figyelmét, hogy a megváltozott jogszabályi környezetre tekintettel mindenki
vizsgálja felül a tárgyi önkormányzati rendeleteket, és - amennyiben azok nem az At.
felhatalmazása alapján kerültek elfogadásra - minden település vonatkozásában kerüljön
elfogadásra új rendelet, ahol pedig eddig nem volt ilyen tárgyú rendelet, ott azt megalkotni
szükséges, mivel az At. 96. § a) pontjában kapott felhatalmazásnak minden önkormányzat
köteles eleget tenni, a 96. § b) pontjában foglalt felhatalmazás (díjmegállapítás) azonban csak
lehetőség, itt az önkormányzatok eldönthetik, hogy szeretnének-e a többletszolgáltatás
ellentételezéseként díjat megállapítani.
Ha az önkormányzat részére nem is kerül megállapításra díj, egy esetben azonban
mindenképpen kell díjat megállapítani a rendeletben:
Az At. 19. § (2) bekezdése szerint ugyanis a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati
tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett az önkormányzati
rendeletben meghatározott mértékű díjazás illeti meg.
A bejegyzett élettársi kapcsolatról nem kell rendelkezni, az csak a megyei jogú város,
valamint a járási hivatal székhely település rendeletében kell, hogy szabályozásra kerüljön.
Kérik, a rendeletek elfogadására lehetőség szerint április hónap során, de legkésőbb 2017.
május 10. napjáig kerüljön sor.
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