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JEGYZİKÖNYV

Készült: 2014. február 19-én az önkormányzat hivatali helyiségben a képviselı- testület nyílt
ülésérıl.
Jelen vannak: Joóné Nagy Csilla polgármester
Enzsöl Péter alpolgármester
Horváth Zoltán
Kardos Nándor
Párkányi Tibor
képviselık
Ozsánna Ramóna megbízott jegyzıkönyvvezetı
Hasza Lajosné gazdálkodási fıelıadó

Joóné Nagy Csilla: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselı-testület tagjai
teljes létszámban megjelentek, így az ülés határozatképes és azt megnyitja.
Joóné Nagy Csilla a napirendre az alábbi határozati javaslatot terjeszti elı:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az alábbi napirendi pontokat
fogadja el a mai ülésén:
1.) Az önkormányzat 2014. évi pénzügyi tervének elfogadása
2.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szabályozása
3.) A temetırıl és a temetkezésrıl szóló rendelet elfogadása
4.) Egyéb feladatok
Határidı: Azonnal
Felelıs: Joóné Nagy Csilla polgármester
A jelenlévık a javasolt napirendi pontokkal egyetértettek.
A képviselı-testület egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:

3/2014. (II. 19.) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az
alábbi napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.) Az önkormányzat 2014. évi pénzügyi tervének elfogadása
2.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szabályozása
3.) A temetırıl és a temetkezésrıl szóló rendelet elfogadása
4.) Egyéb feladatok
Határidı: Azonnal
Felelıs: Joóné Nagy Csilla polgármester

1.) Az önkormányzat 2014. évi pénzügyi tervének jóváhagyása
Joóné Nagy Csilla: Ismerteti az önkormányzat 2014. évi várható bevételeit és kiadásait.
Elmondja, hogy utóbbi évhez hasonlóan csak nagyon kevés támogatási összeget kapott az
önkormányzat. Az összes támogatásunk 7.593. 206 Ft. Beszámol a folyamatban lévı
pályázatok jelenlegi állásáról.
(írásos elıterjesztés csatolva)
Hozzászólások, kérdések:
Hasza Lajosné: Elvonásként szerepel 148.305 Ft, mivel a helyi adózásból származó saját
bevételünk kevesebb, mint a költségvetési törvény alapján elvárható összeg.
Enzsöl Péter: Nemeskéren nincs túl sok olyan vállalkozás vagy egyéni vállalkozó, aki helyi
iparőzési adót tudna fizetni, így nem hiszen, hogy lenne értelme helyi iparőzési adót kivetni.
Joóné Nagy Csilla: Ebben a kérdésben ráérünk még decemberig döntést hozni. Egyetlen
adónemünk a magánszemélyek kommunális adója, melynek beszedése szép ütemben halad
minden évben. Azonban a gépjármőadó 60 %-át elvonják tılünk és személyi jövedelemadót
sem kapunk.
Enzsöl Péter: Milyen teljesítményő a betervezett főkasza?
Hasza Lajosné: Egy acélpengés főkaszára kell gondolni, nem egy nagyobb gépre. Továbbá a
személyi jellegő kiadások nem változtak, 3 fı állományon kívüli foglalkoztatottunk segít be.
Dologi költségekbe számos dolog beletartozik, pl. a polgármester asszony kirándulást tervez,
a farsangi bál. A banköltségünk viszont sajnos jelentıs. Útfelújításra terveztünk be 500.000
Ft-ot, de ehhez pályázati forrásra is szükség lenne kiegészítésként. Szociális kiadásokba
tartozik 25 Ft/fı/étkezési nap hozzájárulás az óvodai és iskolai étkezési térítési díjakhoz.
A képviselı-testület az elıterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és
megalkotta a 1/2014. (III. 03.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2014. évi
költségvetésérıl.

(rendelet csatolva)

2.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szabályozása
Ozsánna Ramóna: Ismerteti
rendelettervezetet a jelenlévıkkel.

a

hulladékgazdálkodási

közszolgáltatásról

szóló

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselı-testület a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról elıterjesztett rendelettervezetet módosítás nélkül elfogadta, és egyhangúlag megalkotta a 2/2014. (III. 03.)
rendeletét a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról.
(rendelet csatolva)

3.) A temetırıl és a temetkezésrıl szóló rendelet elfogadása
Ozsánna Ramóna: Ismerteti a temetırıl és temetkezésrıl szóló rendelettervezetet a
jelenlévıkkel.
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselı-testület a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról elıterjesztett rendelettervezetet módosítás nélkül elfogadta, és egyhangúlag megalkotta a 3/2014. (III. 03.)
rendeletét a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról.
(rendelet csatolva)

4.) Egyéb feladatok
Ozsánna Ramóna: Elıadja, hogy az Alpokalja – Ikva mente Leader Egyesület vezetısége
megkereséssel fordult az önkormányzathoz, melyben kéri a tagság megújítását és további
fenntartását.
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzat képviselı-testülete egyhangúlag elfogadja, hogy az
önkormányzat fenntartja egyesületi tagságát az Alpokalja-Ikva mente Leader
Egyesületben, aki a térség 2014-20-as programozási idıszakra vonatkozó várományos
Helyi Akciócsoportja.
Határidı: 2014. február 20.
Felelıs: Joóné Nagy Csilla polgármester
A jelenlévık a javaslattal egyetértettek.

