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Községi Önkormányzat 
 
Nemeskér      
 
6-1/2019. 
 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: 2019.június 28-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  
                
 
Meghívottak: Vadászné Németh Piroska területi védőnő 
                       Regényiné Demeter Mónika óvodavezető   
 
 
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 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 2018.évi ellátásáról   
     
2.)A falugondnoki munkakörre beérkezett pályázat elbírálása 
 
3.) A falugondoki szolgálat működtetéséhez szükséges szabályzatok elfogadása  
         
4.)Lövői Napsugár Óvoda 2018/2019. nevelési évének értékelése   
      
5.)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: 
 
23/2019.(VI.28.) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
alábbi napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén: 
 
1.)Tájékoztató az anya-és gyermekvédelmi feladatok 2018.évi ellátásáról   
     
2.)A falugondnoki munkakörre beérkezett pályázat elbírálása 
 
3.) A falugondoki szolgálat működtetéséhez szükséges szabályzatok elfogadása  
         
4.)Lövői Napsugár Óvoda 2018/2019. nevelési évének értékelése   
      
5.)Egyéb feladatok  
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester 
 
 
1.)Tájékoztató az anya-és gyermekvédelmi feladatok 2018.évi ellátásáról   
 
                                               ( írásos előterjesztés csatolva )      
 
Vadászné Németh Piroska szóbeli kiegészítése: a tavalyi évben 3 nemeskéri gyermek állt a 
gondozásom alatt, problémás gyermek nem volt a településen. 
 
A Népegészségügyi Osztály ellenőrizte a nemeskéri tanácsadó felszerelését,ide is megkaptuk 
a működési engedélyt,mivel a hatóság a nagyobb eszközök,felszerelések megvásárlásától 
eltekintett.2019.augusztusában fogják újra ellenőrizni a tanácsadó helyiséget.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anya-és gyermekvédelmi 
feladatok 2018. évi ellátásáról szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglaltak szerint  
elfogadja.  
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester          
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 



5 
 

24/2019.(VI. 28.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az  
                                             anya-és gyermekvédelmi feladatok 2018.évi ellátásáról 
                                             szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglaltak szerint 
                                             elfogadja.  
 
                                            Határidő: Azonnal  
 
                                            Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester 
 
 
2.)A falugondnoki munkakörre beérkezett pályázat elbírálása 
 
 
Joóné Nagy Csilla Emőke: a képviselő-testületünk a 22/2019.(V.23.) számú határozatával a 
falugondnoki munkakörre pályázatot írt ki. A pályázat benyújtására megszabott határidő 
2019.június 20-án lejárt. Egy személy Tószegi Zsolt Lajos Nemeskér,Fő utca 44.szám alatti 
lakos nyújtotta be a pályázatát. Ismerteti a pályázatot, és a benyújtott nyilatkozatokat. 
Úgy gondolom a pályázót mindenki ismeri, alkalmasnak tartom a feladat ellátására. 
Tószegi Zsolt Lajos pályázatának elbírálását nyílt ülésen kérte. 
 
 2019.október 1-vel szeretnénk elindítani fenntartóváltással a falugondnoki szolgáltatást, 
így a pályázót ettől az időponttól javaslom alkalmazni közalkalmazotti jogviszonyban 
falugondnoknak. 
 
                                       ( a pályázó nyilatkozata csatolva ) 
 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
 
Joóné Nagy Csilla Emőke az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,hogy Tószegi Zsolt 
Lajos 9471.Nemeskér,Fő utca 44.szám alatti lakost közalkalmazotti jogviszonyban 
2019.október 1-től falugondnokként alkalmazza. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2019.július 15. 
 
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: 
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25/2019.(VI.28.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határoz,hogy Tószegi Zsolt Lajos 9471.Nemeskér,Fő utca 44.szám alatti lakost 
közalkalmazotti jogviszonyban 2019.október 1-től falugondnokként alkalmazza. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2019.július 15. 
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester  
 
3.) A falugondoki szolgálat működtetéséhez szükséges szabályzatok elfogadása  
       
Lukácsné: a képviselő-testület döntése értemében a falugondnoki szolgáltatást fenntartó- 
váltással 2019.október 1-től szeretnénk elindítani. Az ehhez szükséges rendeletet,és a 
szabályzatok nagyobb részét már elfogadták az előző ülésen. Még két szabályzatot kell 
használni a falugondnoki szolgálatnál. Ismerteti a gépjármű üzemeltetési szabályzat, és a 
pénzkezelési szabályzat tervezetét a jelenlévőknek. 
 
Hozzászólás: 
 
Joóné Nagy Csilla: a gépjármű telephelye Lövőn lesz,de szolgáltatás zökkenőmentes  
működése érdekében a Szolgáltató és Kulturális Nonprofit Kft.ügyvezetőjével   
a részleteket még pontosítanunk kell. Javaslom mindkét szabályzat elfogadását. 
 
Joóné Nagy Csilla Emőke az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Falugondnoki szolgálat  
Gépjármű-üzemeltetési és Pénzkezelési Szabályzatát az 1. számú mellékletben 
foglalt tartalommal elfogadja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2019.július 15. 
 
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: 
 
26/2019.(VI.28.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Falugondnoki szolgálat Gépjármű-üzemeltetési és Pénzkezelési Szabályzatát az 1.számú 
mellékletben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2019.július 15. 
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester    
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 4.)Lövői Napsugár Óvoda 2018/2019. nevelési évének értékelése   
 
Regényiné Demeter Mónika: a 2018/2019.nevelési évben óvodánkban sok személyi változás 
volt,sikerült azonban ezt a problémát is megoldanunk. A következő tanévben 3 fő  
helyettesítésére pályázatot írtunk ki.   
A pályázatokat a közigálláson megjelentettük,a benyújtási határidő ma jár le, eddig 5 fő adta 
be a pályázatát,és még várunk egy férfi óvodapedagógust  aki szintén érdeklődött az állásra. 
 
Az óvoda tárgyi feltételeiben jelentős változás nem volt. Az idei évben pályázati úton   
szeretnénk az óvoda udvarát felújítani, eszközöket és játékokat vásárolni amennyiben sikerül  
támogatást nyernünk. 
 
Az idei nevelési évben tanfelügyeleti ellenőrzés nem volt az intézményünkben,ezen a szakmai 
és működési feltételeket vizsgálják. Belső ellenőrzés volt az intézményünkben, melyet 
a beszámolónkban részletesen említettem. Az első ellenőrzést jónak és hasznosnak tartom,de 
a belső ellenőrzésnek nem láttam sok értelmét. 
 
A nevelési évben két simasági családnál összesen 4 gyermeknél voltak problémák,melyeket 
a gyermekvédelmi szervekkel próbáltunk megoldani. Valójában igazi segítséget a családok 
csak óvodánktól kaptak. 
 
Tájékoztatom a jelenlévőket arról, hogy Nemeskérről 1 gyermeket írattak be óvodánkba 
2019.szeptember 1-től,ennek is örülünk, hiszen 2 évig nem volt nemeskéri óvodásunk.  
Az utazási feltételekben a következő tanévtől változások lesznek,a falugondnoki buszokkal 
próbáljuk ezt megoldani,ez ügyben a tárgyalások még folynak. 
    
 
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Napsugár Óvoda   
2018/2019.nevelési évének értékeléséről szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak 
szerint elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal  
      
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester  
                                                                 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
27/2019.(VI.28.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
                                            Lövői Napsugár Óvoda 2018/2019. nevelési évének  
                                            értékeléséről szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak  
                                            szerint elfogadja. 
 

         Határidő: Azonnal  
        
                       Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester 
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