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Községi Önkormányzat
Nemeskér
5/2019.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2019.május 23-án 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

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.)Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi zárszámadásának elfogadása
2.)Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása, a 2018. évi egységes pénzalap
végrehajtásáról beszámoló
3.)Nemeskér Község Önkormányzata 2018.Éves Ellenőrzési Jelentésének elfogadása
4.)Tájékoztató a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról
5.)A Falugondnoki szolgálat elindításához, átvételéhez szükséges dokumentumok elfogadása
6.)Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
15/2019.(V.23.) határozat:Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
alábbi napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.)Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi zárszámadásának elfogadása
2.)Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása, a 2018. évi egységes pénzalap
végrehajtásáról beszámoló
3.)Nemeskér Község Önkormányzata 2018.Éves Ellenőrzési Jelentésének elfogadása
4.)Tájékoztató a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról
5.)A Falugondnoki szolgálat elindításához, átvételéhez szükséges dokumentumok
elfogadása
6.)Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
1.)Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi zárszámadásának elfogadása
Lukácsné: ismerteti a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi zárszámadását,és
pénzforgalmi mérlegét a jelenlévőknek.
( 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 2018.évi zárszámadását
39. 156. 067 Ft bevétellel
37. 772.390 Ft kiadással
1. 383. 677 Ft pénzmaradvánnyal
az alábbi részletezés szerint:
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Határozati javaslat folytatása:
Kiadások:
Személyi juttatás:
27.774.974
Munkaadót terhelő járulék: 5.670.130
Dologi kiadás:
4.327.286
Kiadások összesen:
37.772.390

Ft
Ft
Ft
Ft

Bevételek:
1.341.087 Ft
Intézményi működési bevétel:
Központi irányítószervi támogatás : 36.306.339 Ft
Előző év költségvetési maradvány : 1. 508.661 Ft
Bevételek összesen:
39.156. 067 Ft
E l f o g a d j a.
A közös önkormányzati hivatal zárszámadása Lövő Község
zárszámadási rendeletének része.
Határidő: Azonnal
Felelős: Lukács Antal Györgyné jegyző
A jelenlévők a javaslattal egyet értettek.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
16/2019.(V.23.) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Lövői
Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi zárszámadását
39. 156. 067 Ft bevétellel
37. 772.390 Ft kiadással
1. 383. 677 Ft pénzmaradvánnyal
az alábbi részletezés szerint:
Kiadások:
Személyi juttatás:
27.774 974 Ft
Munkaadót terhelő járulék: 5.670.130 Ft
Dologi kiadás:
4.327.286 Ft
Kiadások összesen:
37.772.390 Ft
Bevételek:
Intézményi működési bevétel:
1.341.087 Ft
Központi irányítószervi támogatás : 36.306.339 Ft
Előző év költségvetési maradvány : 1.508.661 Ft
Bevételek összesen:
39.156.067 Ft
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Határozat folytatása:

E l f o g a d j a.
A közös önkormányzati hivatal zárszámadása Lövő Község
zárszámadási rendeletének része.
Határidő: Azonnal
Felelős: Lukács Antal Györgyné jegyző
2.)Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása, a 2018. évi egységes
pénzalap végrehajtásáról beszámoló

Lukácsné: év közben a központi költségvetésből biztosított támogatások növekedése miatt az
önkormányzat 2018.évi költségvetését módosítani szükséges.
Ismerteti az önkormányzat 2018.évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet-tervezetet
a jelenlévőknek. Ismerteti az elkészített előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható
következményeiről.
( Előzetes hatásvizsgálati lap csatolva)

Joóné Nagy Csilla: ismerteti az önkormányzat 2018.zárszámadását,és pénzforgalmi mérlegét.
( írásos előterjesztés csatolva )
Lukácsné: ismerteti a 2018. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet a jelenlévőknek.
Ismerteti az elkészített vagyonkimutatást a képviselőknek.
Ismerteti az elkészített 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 az 4/2019.(V. 29.) rendeletét az önkormányzat 2018.
költségvetéséről szóló 1/2018.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

( rendelet csatolva )
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A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és
egyhangulag megalkotta az 5/2019.(V.30.) önkormányzati rendeletét a 2018. évi
zárszámadásról.
( rendelet csatolva )

3.)Nemeskér Község Önkormányzata 2018.Éves Ellenőrzési Jelentésének elfogadása
( írásos előterjesztés csatolva )

Lukácsné:a belső ellenőrzési feladatokat önkormányzatuknál Sopron és Térsége
Önkormányzati Társulás végzi.2018-ban az önkormányzat Gazdasági Programjának a
jogszabályi előírásoknak való megfelelőségét vizsgálták.
Az ellenőrzés megállapította,hogy a Gazdasági Program a jogszabályi előírások szerint
meghatározta mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat,amelyek az önkormányzat által
nyújtandó feladatok biztosítását,színvonalának javítását szolgálják.
Mivel az ellenőrzés során hibát nem találtak, Intézkedési Tervet nem kellett készítenünk,és
a legjobb minősítést „megfelelő”-t kaptunk.
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2018.Éves
Ellenőrzési Jelentését az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat közlésével.
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:
17/2019.(V.23.) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat 2018.Éves Ellenőrzési Jelentését az előterjesztésben foglalt tartalommal
elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat közlésével.
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
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4.)Tájékoztató a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról

Lukácsné: ismerteti a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról szóló 2018.évi
beszámolót.
( írásos előterjesztés csatolva )

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekvédelmi és
gyermekjóléti feladatokról szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglalt tartalommal
elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt tájékoztató felterjesztésével.
Határidő: 2019.június 15.
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
Lukács Antal Györgyné jegyző
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
18/2019.(V.23.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglalt
tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt tájékoztató felterjesztésével.
Határidő: 2019.június 15.
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
Lukács Antal Györgyné jegyző

5.)A Falugondnoki szolgálat elindításához, átvételéhez szükséges dokumentumok
elfogadása
Lukácsné: korábbi ülésen a képviselő-testület már döntött arról,hogy a lövői Szolgáltató és
Kulturális Központ Nonprofit Kft-től a falugondnoki szolgáltatást 2019.október 1-el átveszi.
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A falugondnoki szolgáltatás célja, hogy a hátrányos helyzetű, intézmény- és
szolgáltatáshiányos településeken, az aprófalvakban és tanyás térségekben az ott élők
esélyegyenlőségét biztosítsák, és a fenti hiányosságokat pótolandó a települési komfortérzetet
növelő szolgáltatásokhoz való hozzáférést lehetővé tegyék.
A szolgáltatás segítségével az ellátást igénylő emberek számára lehetőség nyílik arra, hogy
mindennapjaikat a települési hátrányok ellenére megszokott lakókörnyezetükben, saját
otthonukban töltsék, s fizikai állapotuk, családi helyzetük megváltozása esetén is minél
később vagy egyáltalán ne szoruljanak intézményi, szakosított ellátásra. Amennyiben ez
megvalósul, a gondoskodó társadalmi környezetben a legnehezebb életkörülmények között
élők is a nem hátrányos helyzetű településeken lakók életesélyeit megközelítve, biztonságban
és méltósággal élhetik le életüket.
Ahhoz, hogy a szolgáltatás át tudjuk venni a falugondnoki szolgálatról rendeletet kell
alkotni a képviselő-testületnek. A szolgáltatás engedélyezéséhez Szakmai Programot,
Szervezeti és Működési Szabályzatot,és Bérleti szerződést kell benyújtani a Megyei
Gyámhivatalhoz. Falugondnoki munkakör betöltésére pályázatot kell kiírni.
Ismerteti a falugondnoki szolgálatról szóló rendeletet-tervezetet.
Ismerteti az elkészített 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 6/2019.(V. 30.) rendeletét a falugondnoki szolgálatról.

( rendelet csatolva )
Lukácsné: ismerteti a Falugondnoki Szolgálat Szakmai Programját és Szervezeti és Működési
Szabályzatát a jelenlévőknek.
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a falugondnoki szolgálat Szakmai
Programját az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatás működtetésére vonatkozó
engedélykérelem benyújtásával.
Határidő: 2019.szeptember 30.
Felelős: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
19/2019.(V.23.) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
falugondnoki szolgálat Szakmai Programját az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatás működtetésére vonatkozó
engedélykérelem benyújtásával.
Határidő: 2019.szeptember 30.
Felelős: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a falugondnoki szolgálat
Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatás működtetésére vonatkozó
engedélykérelem benyújtásával.
Határidő: 2019.szeptember 30.
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:
20/2019.(V.23.) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
falugondnoki szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztésben foglalt
tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatás működtetésére vonatkozó
engedélykérelem benyújtásával.
Határidő: 2019.szeptember 30.
Felelős: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester
Lukácsné: a falugondnoki szolgálat működtetéséhez a lövői Szolgáltató és Kulturális Központ
Nonprofit Kft-től kívánjuk az eddig is üzemelő falubuszt bérelni. Ismerteti a bérleti szerződést
tervezetét. Elmondja,hogy a menetlevélben rögzített megtett kilométer alapján számított
bérleti költséget 80 Ft + ÁFA/km minden hónapban számla alapján kell megfizetni a
Bérbeadónak. A gépjármű üzemeltetési költsége,szervizelése,a kötelező és casco biztosítási
díja a Bérbeadót terheli. A bérleti szerződést 2019.október 1-től 2020.december 31-ig
javasolják megköti.
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A Magyar Falu Program keretében lehetőség lesz falubuszra pályázni,így az önkormányzat
saját tulajdonú buszt szerezhet be, amennyiben erre támogatást nyer.
Hozzászólás:
Joóné Nagy Csilla: mivel jelenleg más gépjárművel nem rendelkezünk,ezért javaslom a
bérleti szerződés megkötését a Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft.-vel.
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a falugondnoki szolgálat
feladatait a Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft.-től ( 9461.Lövő,Fő utca 32.)
bérelt FORD TRANSIT KOMBI típusú, LPB 348 forgalmi rendszámú személyszállító
gépjárművel látja el.
A képviselő-testület a gépjármű üzemeltetésére vonatkozó bérleti szerződést az
előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja,és felhatalmazza a polgármestert annak
aláírásával.
Határidő: 2019.szeptember 30.
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:
21/2019.(V.23.) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
falugondnoki szolgálat feladatait a Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft.-től
( 9461.Lövő,Fő utca 32.) bérelt FORD TRANSIT KOMBI típusú, LPB 348 forgalmi
rendszámú személyszállító gépjárművel látja el.
A képviselő-testület a gépjármű üzemeltetésére vonatkozó bérleti szerződést az
előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja,és felhatalmazza a polgármestert annak
aláírásával.
Határidő: 2019.szeptember 30.
Felelős: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester
Lukácsné: a falugondnoki szolgáltatást heti 40 órában közalkalmazottként foglalkoztatott
munkavállaló láthatja el. Közalkalmazotti jogviszony büntetlen előéletű, tizennyolcadik
életévét betöltött, továbbá magyar állampolgárságú személlyel létesíthető. Közalkalmazotti
jogviszony pályázat alapján tölthető be. Csak olyan közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a
pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt. Ismerteti a pályázati kiírást.
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Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
falugondnok munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti foglalkoztatás
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Győr- Moson-Sopron megye,9471.Nemeskér, Fő utca 32.
A munkakörbe tartozó feladatok: falugondnoki feladatok ellátása a szakmai programban és
a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• 8 Általános
• B kategóriás jogosítvány
• magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet
• falugondnoki képzés vállalása
A pályázat elbírálásánál előny jelent:
• legalább 1-3 év gépjárművezetői gyakorlat,
• helyismeret
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vezetői engedély másolata,nyilatkozat
arról,hogy a pályázó a falugondnoki képzést vállalja,nyilatkozat arról,hogy a pályázó
a pályázatban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul,nyilatkozat arról,hogy pályázatát a képviselőtestület nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019.október 01.napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019.június 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lukács Antal Györgyné jegyző
nyújt,a 06-30-9505881-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton,a pályázatnak Nemeskér Község Önkormányzata címére történő
megküldésével(9471.Nemeskér, Fő utca 32.)Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot.
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Határozati javaslat folytatása:
Személyesen: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester, Győr-Moson-Sopon megye
9471.Nemeskér, Fő utca 32.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019.június 30.
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
22/2019.(V.23.) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot
hirdet
falugondnok munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti foglalkoztatás
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Győr- Moson-Sopron megye,9471.Nemeskér, Fő utca 32.
A munkakörbe tartozó feladatok: falugondnoki feladatok ellátása a szakmai programban és
a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• 8 Általános
• B kategóriás jogosítvány
• magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet
• falugondnoki képzés vállalása
A pályázat elbírálásánál előny jelent:
• legalább 1-3 év gépjárművezetői gyakorlat,
• helyismeret
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vezetői engedély másolata,
nyilatkozat arról,hogy a pályázó a falugondnoki képzést vállalja,nyilatkozat
arról,hogy a pályázó a pályázatban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,nyilatkozat arról,hogy pályázatát a
képviselő-testület nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja.
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