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Nemeskér Község Önkormányzata  
 
Nemeskér       
 
7-1/2020. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: 2020.július 29-én a nemeskéri kulturotthon épületében 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  
 
Meghívottak: Vadászné Németh Piroska területi védőnő     
                       Regényiné Demeter Mónika óvodavezető  
 
 
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.) Tájékoztató az anya-és gyermekvédelmi feladatok 2019.évi ellátásáról   
     
2.) Lövői Napsugár Óvoda 2019/2020. nevelési évének értékelése   
 
3.) A falugondnoki munkakörre beérkezett pályázatok elbírálása 
     
 4.) A falugondoki szolgáltatás működtetéséhez szükséges dokumentumok módosítása    
        
 5.) Egyéb feladatok  
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester  
 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
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A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
33/2020.(VII.29.) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az  
alábbi napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén: 
 
1.)Tájékoztató az anya-és gyermekvédelmi feladatok 2019.évi ellátásáról   
     
2.)Lövői Napsugár Óvoda 2019/2020. nevelési évének értékelése   
 
3.)A falugondnoki munkakörre beérkezett pályázatok elbírálása 
     
4.) A falugondoki szolgáltatás működtetéséhez szükséges dokumentumok módosítása    
        
 5.)Egyéb feladatok  
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester  
 
 
1.)Tájékoztató az anya-és gyermekvédelmi feladatok 2019.évi ellátásáról   
 
Vadászné Németh Piroska: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy Nemeskéren havonta egyszer, 
a hónap első keddjén van tanácsadása. Elmondja, hogy a nemeskéri tanácsadó helyiségben 
a 0-7 éves korúak vizsgálatához minden szükséges eszköz rendelkezésre áll, de a szülők 
többsége átjön Lövőre, mivel ott korszerűbbek a felszerelések. 
 
                                                 ( írásos előterjesztés csatolva ) 
 
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.   
 
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anya-és gyermekvédelmi  
feladatok 2019.évi ellátásáról szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglaltak szerint 
elfogadja.  
 
Határidő: Azonnal 
    
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester 
 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
34/2020.(VII. 29.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az  
                                              anya-és gyermekvédelmi feladatok 2019.évi ellátásáról 
                                              szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglaltak szerint 
                                              elfogadja.  
  
                                              Határidő: Azonnal  
     
                                              Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester 
 
 
 
2.)Lövői Napsugár Óvoda 2019/2020. nevelési évének értékelése   
 
Regényiné Demeter Mónika: a 2019/2020-as nevelési évben a nevelőtestületünk 50 %-a  
kicserélődött. Új kollégákat vettünk fel, akik jól beilleszkedtek, és beváltották a hozzájuk 
fűzött reményeket. A koronavírus ideje alatt online kapcsolatot tartottunk fenn a szülőkkel, 
volt aki élt ezzel, de akadtak olyanok is akik nem. A szülők többsége azonban örült a 
lehetőségnek. A gyerekeket fokozatosan hozták vissza az óvodába, volt amikor két csoportunk 
volt, de a nyári időszakban a gyermekek száma 20-22 fő, így egy csoportot tartunk fenn, 
mellette a kollégáknak folyamatosan adom ki a szabadságot. 
 
A idei nevelési évre két tanfelügyeleti ellenőrzés volt tervezve, de ezek is elmaradtak a 
veszélyhelyzet miatt, így a következő tanévre húzódnak át. A vírus miatt nagyon sok 
rendezvényünk elmaradt, de a nagycsoportosok búcsúztatóját szeretnénk megtartani. 
 
Pályázati támogatással közel 5 M Ft-ból sikerült az óvodaudvart felújítanunk. A régi kavicsos 
ütéscsillapító talajt esztétikus gumiborításra cserélhettünk.  
 
A jövő évben 100 éves lesz az intézményünk, melyet méltóképpen szeretnénk megünnepelni.  
                                                                                   
                                                 ( írásos előterjesztés csatolva ) 
 
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.   
 
 
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Napsugár Óvoda   
2019/2020.nevelési évének értékeléséről szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint 
elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal  
      
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester  
                                                                 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
35/2020.(VII.29.) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői 
Napsugár Óvoda 2019/2020.nevelési évének értékeléséről szóló beszámolót az előterjesztésben 
foglaltak szerint elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal  
      
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester  
                                                                 
 
 
3.)A falugondnoki munkakörre beérkezett pályázatok elbírálása 
 
 
Joóné Nagy Csilla :a veszélyhelyzet ideje alatt polgármesteri döntéssel a 3/2020.(VI.5.) 
számú határozattal a falugondnoki munkakörre pályázatot írtam ki. A pályázat benyújtására 
megszabott határidő 2020.július 15-én lejárt. Két személy adta be ez idő alatta pályázatát. Az 
egyik pályázó Szántó Pál Völcsej, Fő utca 55 szám alatti lakos, aki mezőgazdasági 
végzettséggel rendelkezik, közel 3 év nincs munkaviszonya, emiatt nem támogatom a 
megbízását. Ismerteti a pályázatot, és ahhoz beadott dokumentumokat. Nevezett személy nyílt 
ülésen kérte a pályázatának elbírálását. 
 
                                       ( a pályázó nyilatkozata csatolva ) 
 
 
 
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:  
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szántó Pál Völcsej, Fő utca  
55. szám alatti lakosnak falugondnok munkakörre benyújtott pályázatát nem támogatja.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2020.augusztus 15. 
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester  
 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
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36/2020.(VII.29.) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Szántó Pál Völcsej, Fő utca 55. szám alatti lakosnak falugondnok munkakörre benyújtott 
pályázatát nem támogatja.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2020.augusztus 15. 
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester  
 
Joóné Nagy Csilla: a másik pályázó Horváth Balázs Sopronkövesd, Margaréta utca 13.szám 
alatti lakos, aki zárt ülésen kérte a pályázatának elbírálását. 
 
Joóné Nagy Csilla polgármester kezdeményezi nevezett személy pályázatának zárt ülésen 
történő elbírálását. 
 
Joóné Nagy Csilla: mivel bizonytalan, hogy Horváth Balázs sopronkövesdi lakos egészségi 
állapota miatt falugondnokként munkába tud-e állni, ezért javaslom a falugondok munkakörre 
ismételten írjuk ki pályázatot. Ismerteti a pályázati kiírást a képviselőknek. 
 
 
Joóné Nagy Csilla Emőke az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Nemeskér Község Önkormányzatnak Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-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 
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Határozati javaslat folytatása: 
 
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 nyilvános vagy zárt ülésen 

tárgyalja 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
 
A munkakör legkorábban 2020.október 1. napjától tölthető be. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 15. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lukács Antal Györgyné jegyző nyújt a 
06-30-950-58-81-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 azonosítószámot. 

• Személyesen: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester, Győr-Moson-Sopron megye 
9471 Nemeskér, Fő utca 32. 

 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
 
A pályázatokat Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 30. 
 
Határidő:2020. 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: 
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38/2020.(VII.29.) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatnak Képviselő-testülete a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-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 nyilvános vagy zárt ülésen 

tárgyalja 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
 
A munkakör legkorábban 2020.október 1. napjától tölthető be. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 15. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lukács Antal Györgyné jegyző nyújt a 
06-30-950-58-81-es telefonszámon. 
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Határozat folytatása: 
 
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 azonosítószámot. 

• Személyesen: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester, Győr-Moson-Sopron megye 
9471 Nemeskér, Fő utca 32. 

 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
 
A pályázatokat Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 30. 
 
Határidő:2020. szeptember 30. 
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester 
 
4.) A falugondoki szolgáltatás működtetéséhez szükséges dokumentumok módosítása   
       
Lukácsné: az önkormányzatnak pályázati támogatással egy busz sikerült beszerezni, ahhoz,  
hogy a gépjárművet a falugondnoki szolgáltatásnál használhassák a szükséges  
dokumentumokat módosítani kell. Ismerteti a falugondnoki szolgálat módosításáról szóló 
rendelet-tervezetet.  
 
Ismerteti az előzetes hatásvizsgálatot, és az indokolást a szabályozás várható követ- 
kezményeiről.  
                                    ( Előzetes hatásvizsgálati lap és indokolás csatolva )  
 
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és  
egyhangulag megalkotta a 6/2020.(VII.30.) önkormányzati rendeletet a falugondnoki  
szolgálatról szóló 6/2019.(V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
                                      
                                                 ( rendelet csatolva )  
 
Lukácsné: ismerteti a Falugondnoki Szolgálat Szakmai Programjának módosítására vonatkozó  
javaslatot, mely a helyettesítést és gépjármű adatait érinti. 
 
„A fenntartó a falugondnok távolléte esetén is köteles a feladatot képzett munkaerővel ellátni 
az adott évben előírt munkaórák teljes mennyiségében. A helyettesítés megoldható: 

• Akkreditált képzésen tanúsítványt szerzett helyettes falugondnokkal vagy 
• A földrajzilag elérhető közeli településsel kötött együttműködés alapján az ott dolgozó 

falugondnok igénybevételével. „ 
 
A   Tárgyi feltételek első mondatát új gépjármű pályázati támogatással történő megszerzése 
miatt az alábbiak szerint javaslom módosítani:  
„A falugondnoki szolgáltatást az önkormányzat tulajdonában lévő TOYOTA V PROACE 
típusú, SAZ 358 forgalmi rendszámú gépjárművel kell ellátni 2020.agusztus 1-től.” 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
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Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemeskér Község Önkormányzata 
Falugondoki Szolgálatának Szakmai Programjának V. részében Egyéb szolgáltatással 
kapcsolatos előírások a falugondnok helyettesítését az alábbiak szerint módosítja: 
 
„A fenntartó a falugondnok távolléte esetén is köteles a feladatot képzett munkaerővel ellátni 
az adott évben előírt munkaórák teljes mennyiségében. A helyettesítés megoldható: 

• Akkreditált képzésen tanúsítványt szerzett helyettes falugondnokkal vagy 
• A földrajzilag elérhető közeli településsel kötött együttműködés alapján az ott dolgozó 

falugondnok igénybevételével. „ 
 
A képviselő-testület a Szakmai Program Tárgyi feltételek első mondatát új gépjármű pályázati 
támogatással történő megszerzése miatt az alábbiak szerint módosítja:  
 
„A falugondnoki szolgáltatást az önkormányzat tulajdonában lévő TOYOTA V PROACE 
típusú, SAZ 358 forgalmi rendszámú gépjárművel kell ellátni 2020.agusztus 1-től.” 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2020.július 31. 
 
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: 
 
39/2020.(VII.29.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
Nemeskér Község Önkormányzata Falugondoki Szolgálatának Szakmai Programjának V. 
részében Egyéb szolgáltatással kapcsolatos előírások a falugondnok helyettesítését az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
„A fenntartó a falugondnok távolléte esetén is köteles a feladatot képzett munkaerővel ellátni 
az adott évben előírt munkaórák teljes mennyiségében. A helyettesítés megoldható: 

• Akkreditált képzésen tanúsítványt szerzett helyettes falugondnokkal vagy 
• A földrajzilag elérhető közeli településsel kötött együttműködés alapján az ott dolgozó 

falugondnok igénybevételével. „ 
 
A képviselő-testület a Szakmai Program Tárgyi feltételek első mondatát új gépjármű pályázati 
támogatással történő megszerzése miatt az alábbiak szerint módosítja:  
 
„A falugondnoki szolgáltatást az önkormányzat tulajdonában lévő TOYOTA V PROACE 
típusú, SAZ 358 forgalmi rendszámú gépjárművel kell ellátni 2020.agusztus 1-től.” 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2020.július 31. 
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester Lukács Antal Györgyné jegyző 
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Lukácsné: a falugondnoki szolgáltatást ez ideig bérleti szerződés alapján a Szolgáltató és 
Kulturális Központ Nonprofit Kft.-nek, és a busz meghibásodása miatt Lövő Község 
Önkormányzatának gépjárművével láttuk el. Mivel az önkormányzat már rendelkezik saját 
tulajdonú gépjárművel, ezért javaslom a meglévő bérleti szerződéseket 2020.július 31-el 
szüntessék meg. 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a falugondoki szolgálat feladatait  
ellátó gépjármű üzemeltetésére vonatkozó bérleti szerződést a Szolgáltató és Kulturális 
Központ Nonprofit Kft.-vel és Lövő Község Önkormányzatával 2020.július 31-el megszűnteti. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2020.augusztus 15. 
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
40/2020.(VII.29.) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
falugondoki szolgálat feladatait ellátó gépjármű üzemeltetésére vonatkozó bérleti szerződést a 
Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft.-vel és Lövő Község Önkormányzatával 
2020.július 31-el megszűnteti. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2020.augusztus 15. 
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester  
 
Lukáscsné: 2020.augusztus 1-től saját tulajdonú gépjárművel történik a falugondnoki  
szolgáltatás feladatainak ellátása, ezért új szabályzatot készítettünk az üzemeltetéshez. Ismereti 
a Falugondnoki Szolgálat Gépjármű-üzemeltetési szabályzatának tervezetét. 
 
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Falugondnoki Szolgálat  
Gépjármű-üzemeltetési Szabályzatát az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2020.július 31. 
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester  
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
41/2020.(VII.29.) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Falugondnoki Szolgálat Gépjármű-üzemeltetési Szabályzatát az előterjesztésben foglalt  
tartalommal elfogadja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2020.július 31. 
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester  
 
 
5.) Egyéb feladatok 
 
Joóné Nagy Csilla: tájékoztatja a képviselőket a Nemzeti Fejlesztési Programirodától 
Nemeskér Község szennyvízelvezetése-és tisztítása projekt tárgyában érkezett levélről. 
A levélben részletes tájékoztatást ad a Programiroda a projekt jelenlegi státuszáról, és 
a befejezés várható határidejéről, melyet 2021.október 30-ban határoztak meg. 
 
-Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy Tompáné Simon Sarolta a csizmadiák történetét  
dolgozta fel, melyből egy közel 200 oldalas könyvet szeretne megjelentetni. 
A könyv megjelentéséhez a későbbiek során támogatást szeretne kérni. 
Javaslom előzetesen a szerző, mérje fel a nyomtatási lehetőségeket, és a költségeket,  
és ennek birtokában tudunk a támogatásról dönteni. Elmondja esetlegesen a Nemeskéért  
Alapítványt is be lehetne vonni a támogatásba. 
 
-Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a mai napon a Polgármesteri Hivatal felújításának  
műszaki átadása megtörtént a kivitelezővel. 
 
-Tájékoztatja a megjeleneket arról, hogy a kivitelezővel és a projektmenedzserrel  
együtt a közösségi tér kialakítására elnyert támogatásról szintén a mai napon  
egyeztettek. Elmondja, hogy a közel négy éve beadott pályázatban szereplő összegeknél 
a kivitelezési költségek már jóval magasabbak, így újra kell tervezni az egész projektet. 
 
 
Kérdés: 
 
Plechl Richárd: megkérdezni, nem lehetne-e az első világháborúban elesettek emlékére kopjafát 
állítani Nemeskéren ? Felveti több településen egy emlékpark létrehozásával tisztelegnek az 
aradi vértanúk előtt, esetleg ezen is érdemes lenne elgondolkodni.  
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