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Nemeskér Község Önkormányzata 
 
Nemeskér  
 
3/2020. 
 
 
 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: 2020.január 14-én az önkormányzat hivatali helyiségében a képviselő-testület  
nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Joóné Nagy Csilla polgármester 
                       Mészárosné Takács Gabriella alpolgármester  
                       Nagy Katalin                         
                       Plechl Richárd  
                       Tószegi Zsolt Lajos képviselők  
                       Lukács Antal Györgyné jegyző  
 
 
Joóné Nagy Csilla: köszönti az ülésen 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.) Az önkormányzat 2020.évi pénzügyi tervének elfogadása    
 
2.) Társulási Megállapodások módosítása, elfogadása 
 
3.) Egyéb feladatok  
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester  
 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
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6/2020.(II.14.) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi 
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén: 
 
1.) Az önkormányzat 2020.évi pénzügyi tervének elfogadása    
 
2.) Társulási Megállapodások módosítása, elfogadása 
 
3.) 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 2019 évben 3 fő részére 
települési temetési támogatást állapított meg.                                                                 
 
                                                     ( írásos előterjesztés csatolva ) 
 
A képviselő-testület mindkét beszámolót elfogadta.     
 
 
1.)Az önkormányzat 2020.évi pénzügyi tervének elfogadása    
 
 
                                              (  írásos előterjesztés csatolva ) 
 
 
Joóné Nagy Csilla: ismerteti az önkormányzat 2019.évi bevételeit és kiadásait a  
jelenlévőknek. Elmondja, hogy vannak olyan finanszírozási tételek melyeket csak a kapott  
célra lehet felhasználni, ellenkező esetben ezt vissza kell fizetni.  
 
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Polgármesteri Hivatal felújításánál sor kerül  
a vizesblokk felújítására, gerenda cserére, a folyósó új lapozására. A kivitelezővel a 
villamoshálózatot is szeretné megnézetni, és akkor dől el ennek estleges felújítása. 
A munkák egy része pályázati támogatásból valósul meg, de szükség lesz saját  
forrás bevonására az ajtók és ablakok egy részének cseréjénél. Úgy gondolja egy munkával  
célszerű most ezeket is elvégeztetni. Elmondja, hogy a cserépkályhákat is szeretném lebontani. 
A felújítási munkák várhatóan március végén kezdődnek el, addig a helyiségeket ki kell üríteni.  
Kéri a képviselők segítségét a kiürítési munkákhoz. 
Az orvosi rendelés is szünetel ez idő alatt, de a betegeket a lövői orvosi rendelésre 
elszállítjuk. Ezen munkákkal egyidejűleg a hátsó és a szomszéd felőli kerítést is rendbe tesszük. 
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Kérdés:  
 
Plechl Richárd: az idei költségvetésben terveztek-e forrást a kulturház aljazatának felújítására, 
és eszközbeszerzésre ? 
 
Joóné  Nagy Csilla reagál a felvetésre: az idei évben ezekre nem terveztük forrásokat, a  
fontosabb fejlesztéseket szeretnénk megvalósítani. 
 
Lukácsné: ismerteti az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet, és az 
előzetes hatásvizsgálatot és az indokolást a szabályozás várható következményeiről. 
 
 
                                 ( Előzetes hatásvizsgálati lap és indokolás csatolva ) 
 
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és  
megalkotta a 2/2020.(II.26.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2020.évi 
költségvetéséről.                                                
 
                                                               (  rendelet csatolva )   
 
2.) Társulási Megállapodások módosítása, elfogadása  
 
Lukácsné: A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Társulás Társulási Tanácsa 2020.február 
5-én megtartott ülésén Szakony község új polgármesterének megválasztása miatt  
a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Megállapodását módosította, és 
azt elfogadta. 
 
A Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásában lévő adatok átvezetéséhez szükséges, 
hogy a Társulási Megállapodást a Társulás tagjainak képviselő-testületei elfogadják. Kérik, 
hogy a csatolt Társulási Megállapodást szíveskedjük a képviselő-testület elé terjeszteni, és 
minősített többséggel elfogadtatni. 
 
Ismerteti a módosított Társulási Megállapodást a jelenlévőknek. 

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását az 
előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírásával. 
 
Határidő: 2020.március 15. 
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
7/2020.(II.14.) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodását az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírásával. 
 
Határidő: 2020.március 15. 
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester  
 
Lukácsné: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy az Alpokalja Kistérség Társulási Tanácsa a 
2020.február 5-én megtartott ülésén az Alpokalja Kistérség Társulási Megállapodását Szakony 
község új polgármesterének megválasztása miatt módosította, és azt elfogadta. 
 
A Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásában lévő adatok átvezetéséhez szükséges, 
hogy a Társulási Megállapodást a Társulás tagjainak képviselő-testületei elfogadják.  
Kérik ,hogy a csatolt Társulási Megállapodást szíveskedjünk a képviselő-testület elé terjeszteni, 
és minősített többséggel elfogadtatni. Ismerteti a módosított Társulási Megállapodást a 
jelenlévőknek. 
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi. 

Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alpokalja Kistérség 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának módosítását az 
előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírásával. 

Határidő: 2020.március 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: 

8/2020.(II.14.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Alpokalja Kistérség módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának 
módosítását az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírásával. 

Határidő: 2020.március 15. 

Felelős: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester  
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3.) Egyéb feladatok  
 
Joóné Nagy Csilla: javasolja a képviselőknek, hogy a községben működő civil szervezeteknek 
(Vöröskereszt Alapszervezete Nemeskér, Lövői Polgárőr Egyesület Nemeskéri Szervezete, 
Margaréta Nyugdíjas Klub, Nemeskéri Énekkar) részére az idei évben is biztosítsanak 
támogatást, de a tavalyinál magasabb összegben,70 000 Ft-ot javasol. 
 
Javasolja, hogy a szociális keret terhére a Lövői Általános Iskolába és a Lövői Napsugár 
Óvodába járó nemeskéri gyermekek részére a képviselő-testület biztosítson ingyenes 
étkeztetést.  
 
 A jelenlévők a javaslatokkal egyetértettek. 
                                      
 
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:  
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a községben működő civil  
szervezetek 2020.évi támogatását az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
Vöröskereszt Alapszervezete Nemeskér                        70 000 Ft 
Lövői Polgárőr Egyesület Nemeskéri Szervezete          70 000 Ft 
Margaréta Nyugdíjas Klub                                             70  000 Ft 
Nemeskéri Énekkar                                                        70 000 Ft  
 
A megállapított támogatásokat az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló  
rendelete tartalmazza.              
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a támogatási megállapodások megkötésével. 
 
Határidő: 2020.március 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: 
 
9/2020.(II.14.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az   
                                        a községben működő civil  szervezetek 2020.évi támogatását az  
                                        alábbiak szerint állapítja meg  
 
                                        Vöröskereszt Alapszervezete Nemeskér                       70 000 Ft 
                                        Lövői Polgárőr Egyesület Nemeskéri Szervezete         70 000 Ft 
                                        Margaréta Nyugdíjas Klub                                            70 000 Ft 
                                        Nemeskéri Énekkar                                                       70 000 Ft  
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Határozat folytatása:  
                                    
                                        A megállapított támogatásokat az önkormányzat 2020.évi  
                                        költségvetéséről szóló rendelete tartalmazza.              
 
                                        A képviselő-testület megbízza a polgármestert a támogatási 
                                        megállapodások megkötésével. 
 
                                        Határidő: 2020.március 15. 
   
                                        Felelős:  Joóné Nagy Csilla polgármester  
                                                       Lukács Antal Györgyné jegyző  
 
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Lövői Általános 
Iskolába, és a Lövői Napsugár Óvodába járó nemeskéri gyermekek részére 2020.január 1-től -
2020.december 31-ig ingyenes étkeztetést biztosít. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a névre szóló számlák kiegyenlítésével. 
 
Határidő: Folyamatos  
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester  
 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi  
határozatot hozta: 
 
10/2020.(II.14.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
                                          határoz,hogy  a Lövői Általános Iskolába,és a Lövői Napsugár 
                                          Óvodába járó nemeskéri gyermekek részére  
                                          2020.január 1-től -2020.december 31-ig ingyenes  
                                          étkeztetést biztosít. 
   
                                          A képviselő-testület megbízza a polgármestert a névre szóló számlák  
                                          kiegyenlítésével. 
 
                                          Határidő: Folyamatos  
  
                                          Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester  
 
 
Joóné Nagy Csilla :javasolja,hogy Tószegi Zsolt Lajos falugondnok részére 2020.január 01-től 
-2020.december 31-ig  bruttó 200 000 Ft béren kívüli juttatást (cafetériát) állapítson meg a 
képviselő-testület. 
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Lukácsné: az Mötv. 49. § (1) alapján a képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit 
vagy akinek a közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. Az önkormányzati képviselő 
köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett önkormányzati képviselő 
kezdeményezésére vagy bármely önkormányzati képviselő javaslatára az képviselő-testület 
dönt. 
 
Tószegi Zsolt Lajos bejelenti képviselő-testületnek a személyes érintettségét, és nem kíván  
részt venni szavazásban. 
 
Lukácsné: a képviselő-testületnek dönteni kell arról, hogy Tószegi Zsolt Lajos képviselőt 
kizárja illetve nem zárja ki a döntéshozatalból. 
 
 
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:  
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tószegi Zsolt Lajos képviselőt 
a döntéshozatalból nem zárja ki. 
 
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: 

11/2020.(II.14.) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tószegi 
Zsolt Lajos képviselőt a döntéshozatalból nem zárja ki. 
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester 
 
Joóné Nagy Csilla alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tószegi Zsolt Lajos részére  
2020.január 01-től 2020.december 31-ig bruttó 200 000 Ft béren kívüli juttatást ( cafetériát )  
állapít meg. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésére. 
 
Határidő: 2020.március 15. 
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
12/2020.(II.14.) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tószegi 
Zsolt Lajos részére 2020.január 01-től 2020.december 31-ig bruttó 200 000 Ft béren kívüli 
juttatást ( cafetériát ) állapít meg. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésére. 
 
Határidő: 2020.március 15. 
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester  
 
 
Joóné Nagy Csilla :javaslom a képviselő-testületnek ,hogy a könyvtári és közművelődési  
feladatok ellátásával 2020.január 1-től Nagy Katalint bízzuk meg, tiszteletdíját havi  
25 000 Ft-ban javaslom megállapítani.  
 
Javaslom 2020.január 1-től Majorné Kmetykó Ilona és Holpár Pálné havi megbízási díjának  
25 000 Ft-ra történő felemelését is. 
 
Nagy Katalin bejelenti, hogy vállalja a könyvtári és közművelődési feladatok ellátását. 
 
Lukácsmé: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy az Mötv.49.§ 1a bekezdése alapján a 
kizárási szabályokat nem kell alkalmazni. 
 
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Katalin Nemeskér, Fő utca 
20.szám alatti lakost bízza meg 2020. január 01-től határozatlan időre a könyvtári és 
közművelődési feladatok ellátásával. 
 
A képviselő-testület a megbízási díját havi 25 000 Ft állapítja meg. A képviselő-testület 
megbízza a polgármestert határozat közlésével, és a megbízási szerződés megkötésével. 
     
Határidő: 2020.március 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: 
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13/2020.(II.14.) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy 
Katalin Nemeskér, Fő utca 20.szám alatti lakost bízza meg 2020. január 01-től határozatlan 
időre a könyvtári és közművelődési feladatok ellátásával. 
 
A képviselő-testület a megbízási díját havi 25 000 Ft állapítja meg. A képviselő-testület 
megbízza a polgármestert határozat közlésével, és a megbízási szerződés megkötésével. 
     
Határidő: 2020.március 15. 
  
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester   
              Lukács Antal Györgyné jegyző 
 
 
 
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Majorné Kmetykó Ilona  
Egyházasfalu, Fő utca 48.szám alatti lakost bízza meg 2020. január 01-től határozatlan időre  
szabadidős tevékenység ellátásával. 
 
A képviselő-testület a megbízási díját havi 25 000 Ft állapítja meg. A képviselő-testület 
megbízza a polgármestert határozat közlésével, és a megbízási szerződés megkötésével. 
     
Határidő: 2020.március 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: 
 
14/2020.(II.14.) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Majorné 
Kmetykó Ilona  Egyházasfalu, Fő utca 48.szám alatti lakost bízza meg 2020. január 01-től 
határozatlan időre  szabadidős tevékenység ellátásával. 
 
A képviselő-testület a megbízási díját havi 25 000 Ft állapítja meg. A képviselő-testület 
megbízza a polgármestert határozat közlésével, és a megbízási szerződés megkötésével. 
     
Határidő: 2020.március 15. 
  
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester   
              Lukács Antal Györgyné jegyző 
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Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Holpár Pálné Nemeskér,  
Fő utca 30.szám alatti lakost bízza meg 2020. január 01-től határozatlan időre az 
önkormányzati épületek takarítási munkáinak elvégzésével. 
 
A képviselő-testület a megbízási díját havi 25 000 Ft állapítja meg. A képviselő-testület 
megbízza a polgármestert határozat közlésével, és a megbízási szerződés megkötésével. 
     
Határidő: 2020.március 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: 
 
15/2020.(II.14.) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Holpár 
Pálné Nemeskér, Fő utca 30.szám alatti lakost bízza meg 2020. január 01-től határozatlan 
időre az önkormányzati épületek takarítási munkáinak elvégzésével. 
 
A képviselő-testület a megbízási díját havi 25 000 Ft állapítja meg. A képviselő-testület 
megbízza a polgármestert határozat közlésével, és a megbízási szerződés megkötésével. 
     
Határidő: 2020.március 15. 
  
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester   
              Lukács Antal Györgyné jegyző 
 
 
Lukácsné: ismerteti a Soproni Tankerületi Központ iskolai körzethatárok módosítása 2020 
tárgyú megkeresését az alábbiak szerint: A Nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. 
törvény 50.§ (8) bekezdése az illetékes Tankerületi Központ feladataként jelöli a meg a  
köznevelési intézmények felvételi körzetének meghatározását, amelyhez be kell szerezni az  
érdekelt települési önkormányzatok véleményét.  
 
Jelenleg a Lövői Általános Iskola beiskolázási körzete Lövő, Nemeskér,1-4 évfolyam  
tekintetében Nagylózs települések közigazgatási területe, valamint Simaság település  
közigazgatási területe. 
Az iskolai körzethatárok módosításával Újkér település átkerül a Lövői Általános Iskola 
körzetébe, Nagylózs település tekintetében a körzetes feladatokat 1-8 évfolyamokon  
a Sopronkövesdi Általános Iskola látná el. 
 
Újkéri Általános Iskola 2006-ban szűnt meg, akkor került át a Sopronkövesdi Általános  
Iskolához.Nagylózsi 1-4 osztály már hosszú ideje a Lövői Általános Iskola tagintézménye. 
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Lövő és Nagylózs község iskolái között kialakult kiváló szakmai együttműködés miatt 
a jelenlegi körzetek fennmaradásának  támogatását javaslom. Az iskolai együttműködéseken 
kívül a két község között számottevő kulturális kapcsolatot is eredményezett az elmúlt több 
mint 10 év közös intézményi szerkezete. A most fennálló körzetekhez való ragaszkodás  
természetesen nem a javaslatban szereplő Újkér község gyermekeinek elutasítását  
jelenti, hiszen tudomásunk szerint a Lövői Általános Iskola eddig is minden jelentkező újkéri 
gyermeket -körzeten kívüliként is -felvett a tanulói közé. A körzethatárok módosítása esetén- 
a szabad iskolaválasztás jogával élve-több mint valószínű, hogy a tanulók a jelenlegi körzetes  
iskolájukban jelentkeznek továbbra is. Természetes a földrajzi közelségből fakadó átszervezési 
javaslatot esetlegesen és csak hosszútávon megvalósuló célszerűségként megértem.  
 
Hozzászólás: 
 
Joóné Nagy Csilla: az elhangzottak alapján javaslom a jelenlegi körzetek fennmaradását 
támogassa a képviselő-testület. Ezek kívül a földrajzi közelségből adódóan javasolnám Völcsej 
települést a Lövői Általános Iskola beiskolázási körzetéhez történő átsorolását. 
 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
 
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:   
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a földrajzi közelségből fakadó 
átszervezési javaslatot – esetlegesen és csak hosszútávon megvalósuló célszerűségként – 
megérti, azonban Lövő és Nagylózs község iskolái között kialakult kiváló szakmai 
együttműködés miatt a jelenlegi körzetek fennmaradását támogatja. 
 
Az iskolai együttműködéseken kívül a két község között számottevő kulturális kapcsolatot is 
eredményezett az elmúlt több mint 10 év közös intézményi szerkezete. 
 
A most fennálló körzetekhez való ragaszkodás természetesen nem a javaslatban szereplő Újkér 
község gyermekeinek elutasítását jelenti, hiszen tudomásunk szerint a Lövői Általános Iskola 
eddig is minden jelentkező újkéri gyermeket – körzeten kívüliként is – felvett tanulói közé.  
A körzethatárok módosítása esetén – a szabad iskolaválasztás jogával élve – több mint 
valószínű, hogy a tanulók a jelenlegi körzetes iskolájukba jelentkeznek továbbra is. 
 
Nemeskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a földrajzi közelség miatt kezdeményezi  
Völcsej település átsorolását a Lövői Általános Iskola beiskolázási körzetéhez. 
 
Határidő: 2020.február 20. 
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi  
határozatot hozta: 
 
16/2020.(II.14.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Soproni 
Tankerületi Központ által TK/078/0022-52/2020. számon érkezett 2020/2021. tanévre  
vonatkozó általános iskolai körzetek tervezetével kapcsolatosan a Nkt. 50. § (8) bekezdés 
alapján az alábbi véleményt fogalmazza meg: 
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a földrajzi közelségből fakadó 
átszervezési javaslatot – esetlegesen és csak hosszútávon megvalósuló célszerűségként – 
megérti, azonban Lövő és Nagylózs község iskolái között kialakult kiváló szakmai 
együttműködés miatt a jelenlegi körzetek fennmaradását támogatja. 
 
Az iskolai együttműködéseken kívül a két község között számottevő kulturális kapcsolatot is 
eredményezett az elmúlt több mint 10 év közös intézményi szerkezete. 
 
A most fennálló körzetekhez való ragaszkodás természetesen nem a javaslatban szereplő Újkér 
község gyermekeinek elutasítását jelenti, hiszen tudomásunk szerint a Lövői Általános Iskola 
eddig is minden jelentkező újkéri gyermeket – körzeten kívüliként is – felvett tanulói közé.  
A körzethatárok módosítása esetén – a szabad iskolaválasztás jogával élve – több mint 
valószínű, hogy a tanulók a jelenlegi körzetes iskolájukba jelentkeznek továbbra is. 
 
Nemeskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a földrajzi közelség miatt kezdeményezi  
Völcsej település átsorolását a Lövői Általános Iskola beiskolázási körzetéhez. 
 
Határidő: 2020.február 20. 
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester 
 
 
Joóné Nagy Csilla: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy Kiss Béla 9024.Győr, Czuha 
u.15.F/1, Kiss Ernő 9028. Győr,Kakashegy u.4,.és Nagyné Kiss Margit 9024.Győr,Horváth 
Árpád u.11.szám alatti lakosok a tulajdonukban lévő nemeskér 334 helyrajzi szám alatti   
61 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű, természetben Nemeskér,Fő utca 
99.szám alatt lévő ingatlanban található 1/48-ad-1/48-ad 1/48-ad nagyságú tulajdoni részüket, 
és a nemeskér 344 helyrajzi szám alatti 68 m2 alapterületű, lakóház, udvar megnevezésű, 
természetben Nemeskér,Fő utca 99.szám alatt lévő ingatlanban található 1/48-ad-1/48-ad 
1/48-ad nagyságú tulajdoni részüket Nemeskér Község Önkormányzatának ajándékozták. 
Javaslom a képviselő-testületnek ezen felajánlások elfogadását. 
Ezekben az ingatlanokban nagyon sok tulajdonos van még, akik már nem élnek, velük is  
kell majd valamit kezdenünk, ezügyben a Paukovits Ügyvédiroda képviselőjével már a 
kapcsolatot már felvettem. 
 
A jelenlévők az ajándék elfogadását támogatták. 
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