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Községi Önkormányzat
Nemeskér
2/2019.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2019.február 14-én 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 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 napirendre az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat
fogadja el a mai ülésén:
1.) Az önkormányzat 2019.évi pénzügyi tervének elfogadása
2.) Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
A jelenlévők a javasolt napirendi pontokkal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
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3/2019.(II.14.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.) Az önkormányzat 2019.évi pénzügyi tervének elfogadása
2.) 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 2018.második
félévében 1 fő részére települési temetési támogatást állapítottam meg.

( írásos előterjesztés csatolva )

A képviselő-testület mindkét beszámolót elfogadta.

1.)Az önkormányzat 2019.évi pénzügyi tervének elfogadása

( írásos előterjesztés csatolva )

Joóné Nagy Csilla: ismerteti az önkormányzat 2019.évi bevételeit és kiadásait a
jelenlévőknek. Bízom benne, hogy a csatorna beruházás mielőbb megkezdődik,már hosszú
ideje húzódik a közbeszerzési eljárás,melyet az NFP bonyolít.
A kivitelezés befejezése után saját forrásból kívánjuk majd az utakat rendbe tenni.
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy közfoglalkoztatásra a központi költségvetés már csak
80 %-os támogatást biztosít, így 20 %-ot az önkormányzatnak saját forrásból kell
vállalnia.

Lukásné: ismerteti az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet, és az
előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható következményeiről.

( Előzetes hatásvizsgálati lap csatolva )
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A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és
megalkotta a 2/2019.(II.26.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2019.évi
költségvetéséről.

( rendelet csatolva )

2.)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) az idei évben is biztosítsanak 50 000 Ft
összegű támogatást.
Javasolja, hogy a szociális keret terhére a lövői általános iskolába járó gyermekek részére a
képviselő-testület biztosítson ingyenes étkeztetést. Elmondja, hogy jelenleg csak néhány
gyermek veszi igénybe az étkezést.

Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:

Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a községben működő civil
szervezetek 2019.évi támogatását az alábbiak szerint állapítja meg:
Vöröskereszt Alapszervezete Nemeskér
Lövői Polgárőr Egyesület Nemeskéri Szervezete
Margaréta Nyugdíjas Klub
Nemeskéri Énekkar

50 000 Ft
50 000 Ft
50 000 Ft
50 000 Ft

A megállapított támogatásokat az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló
rendelete tartalmazza.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a támogatási megállapodások megkötésével.
Határidő: 2019.március 15.
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
Lukács Antal Györgyné jegyző

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

4/2019.(II.14.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
a községben működő civil szervezetek 2019.évi támogatását az
alábbiak szerint állapítja meg
Vöröskereszt Alapszervezete Nemeskér
Lövői Polgárőr Egyesület Nemeskéri Szervezete
Margaréta Nyugdíjas Klub
Nemeskéri Énekkar

50 000 Ft
50 000 Ft
50 000 Ft
50 000 Ft

A megállapított támogatásokat az önkormányzat 2019.évi
költségvetéséről szóló rendelete tartalmazza.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a támogatási
megállapodások megkötésével.
Határidő: 2019.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 járó nemeskéri gyermekek részére 2019.január 1-től -2019.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.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
5/2019.(II.14.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határoz a Lövői Általános Iskolába járó nemeskéri gyermekek
részére 2019.január 1-től- 2019.december 31-ig ingyenes étkeztetést
biztosít.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a névre szóló számlák
kiegyenlítésével.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester

Lukácsné: tájékoztatja a jelenlévőket arról,Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Soproni Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya 2019.01.31-én Nemeskér,Fő utca 32.szám
alatt lévő védőnői szolgálatnál utóellenőrzést tartott. Megállapította,hogy a
minimumfeltételek közül az alábbiak nem voltak a helyszínen a rendelőben:
audiométer,különböző mandzsetta a vérnyomásmérőhöz,magzati szívhangvizsgáló
készülék,leszorító gumi, hűtőszekrény,veszélyes anyagok tárolására alkalmas
hulladékgyűjtő,Lang II.teszt.
A Népegészségügyi Osztály vezető védőnője megállapította,hogy Nemeskéren váradós anya
nincs,0-1 éves korú csecsemő 1fő,1-3 éves kisded 2 fő,1-3 éves korú kisded 2 fő,3-6 éves
korú gyermek1 fő.A fent leírtak alapján elfogadható,hogy a védőnő a magzati
szívhangvizsgáló készüléket,illetve az audiométert szükség esetén Lövő községből viszi
magával.
A hűtőszekrény beszerzését szintén nem tartja indokoltnak a Népegészségügyi Osztály
tekintve,hogy az oltóanyagok és gyógyszerek biztonságos tárolása nem valósulna
meg,tekintve,hogy a védőnő,illetve a körzetet ellátó háziorvos nincs folyamatosan a
telephelyen. Kötelező biztosítani az alábbi felszereléseket: különböző mandzsetta a
vérnyomásmérőhöz,leszorító gumi,Lang II.teszt. A védőnővel felmérettük ezen eszközök
költségét kb.86 900 Ft lesz.
Hozzászólás:
Joóné Nagy Csilla: a védőnő előzetesen arról tájékoztatott, hogy valamennyi kötelező eszközt
meg kell vásárolnunk,és ennek költsége közel 500 000 Ft lesz. Álláspontom szerint ezek
beszerzése nem lett volna indokolt. Úgy gondolom a felsorolt eszközök beszerzése nem nagy
összeg, így ezt tudjuk biztosítani 2019.május 31-ig.
Kérdés:
Horváth Gyuláné:a téli rezsicsökkentésből eredő támogatást mikor kaphatják meg az
érintettek ?
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