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Községi Önkormányzat
Nemeskér
4/2018.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2018.április 18-én az önkormányzat hivatali helyiségében a képviselő-testület
nyílt üléséről.
Jelen vannak: Joóné Nagy Csilla polgármester
Horváth Gyuláné
Horváth Zoltán
Plechl Richárd képviselők
Lukács Antalné jegyző
Meghívottak: Lágler Júlia intézményvezető
Orbánné Hajas Hajnalka családsegítő
Joóné Nagy Csilla: köszönti az ülésre meghívottakat és 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 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 2017.évi munkájáról
2.)A temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet módosítása
3.)Nemeskér község településkép védelméről szóló rendeletének megalkotása
4.)A helyi építési szabályzat egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése
5.)Lövői Általános Iskola intézményvezetői állásának betöltésére beérkezett
pályázat véleményezése
6.) Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
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A jelenlévők a javasolt napirendi pontokkal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
8/2018.(IV.18.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.)Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő
2017.évi munkájáról
2.)A temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet
módosítása
3.)Nemeskér község településkép védelméről szóló rendeletének
megalkotása
4.)A helyi építési szabályzat egyes rendelkezéseinek hatályon kívül
helyezése
5.)Lövői Általános Iskola intézményvezetői állásának betöltésére
beérkezett pályázat véleményezése
6.) Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester

1.)Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 2017.évi munkájáról

Lágler Júlia: röviden ismerteti a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 2017.évi
munkájáról szóló beszámolót a jelenlévőknek.
( írásos előterjesztés csatolva )

Orbánné Hajas Hajnalka:a családgondozói feladatok én láttam el a településen az előző évben,
ezidő alatt 2 családot gondoztam, összesen 9 főt,ebből 5 kiskorú személy volt.
Az egyik család lelki problémák és családi konfliktusok miatt, a másik család anyagi,lelki és
lakhatási problémák miatt állt gondozás alatt. Lakhatási problémák 5 kiskorút érintettek.
Az egyik családnál a pártfogói felügyelet elindítására is sor került, de sikerült megoldanunk
a felmerült problémát,így a kirendelésre nem volt szükség. Azóta mindkét család elköltözött
a faluból,így már nem tartóznak az illetékességi területünkhöz.
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat, Lövő intézmény 2017.évi szakmai beszámolóját az előterjesztésben foglalt
tartalommal elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
9/2018.(IV.18. )határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő intézmény
2017.évi szakmai beszámolóját az előterjesztésben foglalt
tartalommal elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester

2.)A temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Lukácsné: az önkormányzatnak az előző évben a csatorna beruházás miatt be kellett lépni
az ÁFA alanyok közé,ezért a temetési helyek megváltási díjait ÁFA-val kell
megállapítani. Ismerteti a temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet
módosításáról szóló tervezetet a jelenlévőknek.
Ismerteti az előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható következményeiről.
( Előzetes hatásvizsgálati lap csatolva )
Hozzászólás:
Joóné Nagy Csilla: javasolja a sírhelyek megváltási díjai ne változzanak,az eddig
összegek tartalmazzak az ÁFÁ-t is.
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és
egyhangulag megalkotta a 2/2018.(IV.20.) önkormányzati rendeletét a temetőkről és a
temetkezésről szóló 3/2014.(III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról.

( rendelet csatolva )
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3.)Nemeskér község településkép védelméről szóló rendeletének megalkotása
Lukácsné: Ismerteti a község településkép védelméről szóló rendelet-tervezetet a
jelenlévőknek.
Ismerteti az előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható következményeiről.

( Előzetes hatásvizsgálati lap csatolva )
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és
egyhangulag megalkotta a 3/2018.(IV.24.) önkormányzati rendeletét Nemeskér község
településkép védelméről.
( rendelet csatolva )

4.)A helyi építési szabályzat egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése
Lukácsné: a község településkép védelméről szóló rendeletének megalkotásával
egyidejűleg a Helyi építési szabályzat egyes rendelkezéseit hatályon kívül kell helyezni.
Ezek a műemlékekre, helyi védelemre,a táj-és természetvédelemre vonatkozó rendelkezéseket
tartalmazzák. Ezekre vonatkozó szabályok most átkerültek a most elfogadott új rendeletben,
ezért két helyen nem kell szerepeltetni.

Ismerteti az előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható következményeiről.

( Előzetes hatásvizsgálati lap csatolva )

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és
egyhangulag megalkotta a 4/2018.(IV.24.) önkormányzati rendeletét a helyi építési
szabályzatról szóló 13/2005.(VIII.25.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek
hatályon kívül helyezéséről.
( rendelet csatolva )
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5.)Lövői Általános Iskola intézményvezetői állásának betöltésére beérkezett
pályázat véleményezése
Lukácsné: ismerteti a Soproni Tankerület Központ megkeresését a képviselőknek.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC.törvény ( továbbiakban: Nkt.) 83.§
egyes rendelkezései az intézményvezetői kinevezés eljárásrendjét az alábbiak
szerint szabályozzák:
A fenntartó
a.)a köznevelési intézmény megszűntetésével,
b.) átszervezésével,
c.) feladatnak megváltoztatásával,
d.) nevének megállapításával,
e.)vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával összefüggő döntése vagy
véleményének kialakítása előtt beszerzi a (4) bekezdésben foglaltak véleményét.
A fenntartónak a döntése előtt ki kell kérni a vagyonkezelésben levő ingatlan tulajdonos
önkormányzatának véleményét. Mivel a lövői ingatlanban Nemeskér Község Önkormányzata
is tulajdonos, ezért keresete meg a Soproni Tankerületi Központ az önkormányzatot.
A Lövői Általános Iskola igazgatójának Rákóczi Lászlónak a vezetői megbízása
2018.augusztus 15-én lejár, ezért pályázatot írtak ki ennek betöltésére.
A pályázati határidő lejártáig 1 személy Rákóczi László nyújtott be pályázatot.
Ismerteti a pályázatot a jelenlévőknek.

Hozzászólás:
Joóné Nagy Csilla: közel 20 éve látja el az igazgató feladatokat Rákóczi László, munkájával
kapcsolatosan kifogás nem merült fel,ezért javaslom a képviselő-testületnek támogassa
vezetői megbízását.
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011.évi CXC.törvény 83.§ (3) és (4) bekezdése alapján nyilatkozik, hogy a Lövői Általános
Iskola igazgatójának, Rákóczi Lászlónak vezetői megbízását támogatja.
Határidő: 2018.május 9.
Felelős: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyet értettek.
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