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Községi Önkormányzat
Nemeskér
3/2014.

JEGYZİKÖNYV

Készült: 2014. május 13-án az önkormányzat hivatali helyiségében a képviselı-testület
nyílt ülésérıl.
Jelen vannak: Joóné Nagy Csilla polgármester
Enzsöl Péter alpolgármester
Párkányi Tibor
Horváth Zoltán képviselık
Lukács Antalné jegyzı
Hasza Lajosné gazdálkodási fıelıadó

Joóné Nagy Csilla: köszönti megjelenteket, megállapítja ,hogy a képviselı-testület tagjai
közül 4 fı megjelent,igazoltan távolmaradt 1 fı, így az ülés határozatképes azt megnyitja.
Joóné Nagy Csilla a napirendekre az alábbi határozati javaslatot terjeszti elı:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az alábbi napirendi pontokat
fogadja el a mai ülésén:
1.)Lövıi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi zárszámadása
2.) 2013. évi egységes pénzalap végrehajtásáról beszámoló
3.)Tájékoztató a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról
4.)A nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz kezelésének szabályozása
5.)Egyéb feladatok
Határidı: Azonnal
Felelıs: Joóné Nagy Csilla polgármester
A jelenlévık a javasolt napirendi pontokkal egyetértettek.
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A képviselı-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
5/2014.(V.13.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az alábbi
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.)Lövıi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi zárszámadása
2.) 2013. évi egységes pénzalap végrehajtásáról beszámoló
3.)Tájékoztató a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról
4.)A nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz kezelésének szabályozása
5.)Egyéb feladatok
Határidı: Azonnal
Felelıs: Joóné Nagy Csilla polgármester

1.)Lövıi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi zárszámadása
Lukácsné: ismerteti a Lövıi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. zárszámadását, és
pénzforgalmi mérlegét a jelenlévıknek.

( írásos elıterjesztés csatolva )
A napirendhez kérdés hozzászólás nem hangzott el.
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lövıi Közös Önkormányzati
Hivatal 2013. évi zárszámadását
36. 388 eFt bevétellel
31. 982 eFt kiadással
4 406 eFt pénzmaradvánnyal
az alábbi részletezés szerint:
Kiadások:
Személyi juttatás:
21.580 eFt
Munkaadót terhelı járulék:5.467 eFt
Dologi kiadás:
4.935 eFt
Kiadások összesen:
31.982 eFt
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Határozati javaslat folytatása :
Bevételek:
Intézményi mőködési bevétel:
Központi irányítószervi támogatás :
Pénzforgalom nélküli:
Bevételek összesen:

28 eFt
34.337eFt
2 023 eFt
36 388 eFt

E l f o g a d j a.
A közös önkormányzati hivatal zárszámadása Lövı Község
zárszámadási rendeletének része.
Határidı: Azonnal
Felelıs: Lukács Antalné jegyzı
A jelenlévık a javaslattal egyetértettek.
A képviselı-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
6/2014.(V.13.)határozat: Nemeskér Községek Önkormányzatának Képviselı- testülete
Lövıi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi zárszámadását
36. 388 eFt bevétellel
31. 982 eFt kiadással
4 406 eFt pénzmaradvánnyal az alábbi részletezés szerint:
Kiadások:
Személyi juttatás:
21.580 eFt
Munkaadót terhelı járulék:5.467 eFt
Dologi kiadás:
4.935 eFt
Kiadások összesen:
31.982 eFt
Bevételek:
Intézményi mőködési bevétel:
Központi irányítószervi támogatás :
Pénzforgalom nélküli:
Bevételek összesen:

28 eFt
34.337eFt
2 023 eFt
36 388 eFt

E l f o g a d j a.
A közös önkormányzati hivatal zárszámadása Lövı Község
zárszámadási rendeletének része.
Határidı: Azonnal
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Felelıs: Lukács Antalné jegyzı

2.) 2013. évi egységes pénzalap végrehajtásáról beszámoló
Joóné Nagy Csilla : ismerteti az önkormányzat 2013.zárszámadását és pénzforgalmi mérlegét.
( írásos elıterjesztés csatolva )
Kérdések:
Enzsöl Péter: A Kapuvári Víztársulatnak befizetett összeget mire fordítják ?
A Nimród Vadásztársaság fizetett-e önkormányzatunknak az idei vagy elızı években ?
A Napnyugat Turisztikai Egyesület hol mőködik ?
Joóné Nagy Csilla reagál a felvetésekre:
A Kapuvári Víztársulathoz a földtulajdonosok fízetnek be egy meghatározott összeget,melyet
az általuk meghatározott árkok tisztítására fordítanak,de ilyen az elızı években nem volt.
A Napnyugat Turisztikai Egyesület 2011. évben jött létre 8 alapító önkormányzat
összefogásával Zsira központtal, melyhez mi késıbb csatlakoztunk a pályázatok jobb
elérhetısége miatt. Az Egyesület célja közösségi összefogással a térség idegenforgalmi
fejlıdésének fenntartható biztosítása.

Hasza Lajosné reagál az egyik felvetésre:
A Nimród Vadásztársaság ezideig nem fizetett semmilyen összeget a nemeskéri
önkormányzatnak.

Lukácsné: ismerteti az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet
a jelenlévıknek. Ismerteti az elkészített elızetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható
következményeirıl.
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselı-testület a zárszámadásról elıterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül
elfogadta, és egyhangulag megalkotta a 4/2014.(V. 23.) rendeletét a 2013. évi
zárszámadásról.
( rendelet csatolva )

3.)Tájékoztató a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról
( írásos elıterjesztés csatolva )

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemekér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekvédelmi és gyermekjóléti
feladatokról szóló tájékoztatót az elıterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
A képviselı-testület megbízza a jegyzıt a tájékoztató felterjesztésével Gyır-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához.
Határidı: 2014. május 31.
Felelıs: Lukács Antalné jegyzı
A jelenlévık a javaslattal egyetértettek.
A képviselı-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
7/2014.(V.13.)határozat:Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a
gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról szóló tájékoztatót
az elıterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
A képviselı-testület megbízza a jegyzıt a tájékoztató
felterjesztésével Gyır-Moson-Sopron Megyei KormányHivatal Szociális és Gyámhivatalához.
Határidı: 2014. május 31.
Felelıs: Lukács Antalné jegyzı

4.)A nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz kezelésének szabályozása
Lukácsné:A vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. törvény 44/C § (1) bekezdése alapján a
település önkormányzat vagy azok társulása kötelezıen ellátandó közszolgáltatásként a
közüzemi csatornahálózatba vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló
kormányrendeletben meghatározott módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után a
befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyőjtésére közszolgáltatást szervez és tart
fenn. A törvény felhatalmazása alapján az önkormányzatnak rendeletben kell szabályozni
ezen közszolgáltatás ellátásnak rendjét,módját az ingatlantulajdonosok jogait, kötelezettségét,
a közszolgáltatás díját, továbbá azokat melyet a törvény elıír.
A kiadott rendelet-tervezetben ezek kerültek leszabályozásra. Ismerteti az elkészített
elızetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható következményeirıl.
Hozzászólás:
Joóné Nagy Csilla: a tavalyi évben szerettünk volna a szennyvízhálózat kiépítésére pályázatot
benyújtani,de a Partner in PET Food Hungária Kft. által kibocsátott szennyvíze miatt nem
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tudtunk ezt megtenni ,mivel a Soproni Vízmő Zrt. lövıi telepe állandóan bírságolt volt a
határértékek túllépése miatt.

Elmondja,hogy a bírságolás miatt a pályázatunkhoz szükséges feltételekkel a telep nem
rendelkezett. A kártérítési igénnyel kapcsolatosan megkerestük a cég vezetését,de ık
ettıl elzárkóztak.
Tájékoztatja a jelenlévıket arról,hogy a Soproni Vízmő és Paukovits Ügyvédi Iroda
képviselıje ,és ı holnap tárgyalásokat folytatnak a kártérítési igénnyel kapcsolatos per
indításának elıkészítése érdekében. Amennyiben a Vízmő az ehhez szükséges okmányokat
kiadja a polgári peres eljárást az ügyvéd úr megbízásával elindítjuk.
A képviselı-testület az elıterjesztett rendelet –tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és
egyhangulag megalkotta az 5/2014.(V. 23.) rendeletét A nem közmővel összegyőjtött
háztartási szennyvíz kezelésére vonatkozó közszolgáltatás végzésérıl.
( rendelet csatolva )

5.)Egyéb feladatok
Lukácsné: a Magyar Államkincstár Gyır-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága 2014.január
1-tıl törzskönyvi nyilvántartásba vette a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulást.
A módosult Társulás 26 önkormányzattal fog mőködni, melynek tagjai Sopron, Fertıd, Fertıszentmiklós városok ,továbbá 23 község, köztük van Nemeskér is. A Magyar Államkincstár a
benyújtott Társulási Megállapodásra változtatási javaslatokat kért a Tárulási Tanácstól néhány
pontban, ezeket ismerteti a jelenlévıknek.
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:

Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja a határozat 1. számú
mellékletét képezı, 8.számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt a Sopron és Térsége
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását, egyben felkéri és felhatalmazza Szıke
Attila polgármestert annak aláírására.
Határidı: 2014. május 15.
Felelıs: Joóné Nagy Csilla polgármester
A jelenlévık a javaslattal egyetértettek.
A képviselı-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
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8/2014.(V.13.)határozat:Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
jóváhagyja a határozat 1. számú mellékletét képezı, 8.számú
módosítással egységes szerkezetbe foglalt a Sopron és Térsége
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását, egyben felkéri és
felhatalmazza Joóné Nagy Csilla Emıke polgármestert annak
aláírására.
Határidı: 2014. május 15.
Felelıs: Joóné Nagy Csilla Emıke polgármester
Lukácsné: ismerteti a jelenlévıknek a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás által az
önkormányzatra készített 2013. évi ellenırzési jelentést.
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szıke Attila az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Sopron és Térsége Önkormányzati
Társulás által készített 2013. évi Éves Ellenırzési Jelentést az elıterjesztésben foglaltak
szerint jóváhagyja.
A képviselı-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével.
Felelıs: Joóné Nagy Csilla polgármester
Lukács Antalné jegyzı
Határidı: 2014. május 15.

A jelenlévık a javaslattal egyetértettek.
A képviselı-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
9/2014.(V.13.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás által készített 2013. évi
Éves Ellenırzési Jelentést az elıterjesztésben foglaltak
szerint jóváhagyja.
A képviselı-testület megbízza a polgármestert a határozat
közlésével.
Felelıs: Joóné Nagy Csilla polgármester
Lukács Antalné jegyzı
Határidı: 2014. május 15.
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Joóné Nagy Csilla: tájékoztatja a jelenlévıket arról,hogy az önkormányzat adósságkonszolidációban rész nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatására benyújtott
pályázat alapján 2 950 000 Ft támogatást kapott árkok felújítására és kialakítására.
Ismerteti Szilveszter Trans Kft-tıl beérkezett ajánlatot a jelenlévıknek.
Tájékoztatja a jelenlévıket arról, hogy a helyszíni bejárás során felmérték az árkok állapotot,
és ennek alapján a beérkezett ajánlat az elnyert támogatásnál magasabb összegő, melyet saját
forrásból kiegészítünk. Ismerteti azon területeket melyeket érint a kivitelezési munka.

A jelenlévık támogatták a Kft megbízását az árok felújítási és kialakítási munkákra.

Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a nemeskéri Fı utcai 3 árok
felújítási és kialakítási munkáival a Szilveszter Trans Kft-t (9461. Lövı, Mohl Adolf u.41.)
bízza meg.
A képviselı-testület a kivitelezésre 2 950 000 Ft-ot biztosít a fejlesztésre kapott támogatásból.
A képviselı-testület megbízza a polgármestert erre vonatkozó vállalkozási szerzıdés
megkötésével.
Határidı: 2014. július 31.
Felelıs: Joóné Nagy Csilla polgármester
A jelenlévıket a javaslattal egyetértettek.
A képviselı-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
10/2014.(V.13.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a
nemeskéri Fı utcai 3 árok felújítási és kialakítási munkáival a
Szilveszter Trans Kft-t (9461. Lövı, Mohl Adolf u.41.) bízza
meg.
A képviselı-testület a kivitelezésre 2 950 000 Ft-ot biztosít a
fejlesztésre kapott támogatásból.
A képviselı-testület megbízza a polgármestert erre vonatkozó
vállalkozási szerzıdés megkötésével.
Határidı: 2014. július 31.
Felelıs: Joóné Nagy Csilla polgármester
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