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Községi Önkormányzat
Nemeskér
5/2014.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2014. augusztus 13-án az önkormányzat hivatali helyiségében a képviselő-testület
rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: Joóné Nagy Csilla polgármester
Enzsöl Péter alpolgármester
Horváth Zoltán képviselők
Lukács Antalné jegyző

Joóné Nagy Csilla: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai
közül 3 fő megjelent, igazoltan távolmaradt 2 fő, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Joóné Nagy Csilla a napirendekre az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat
fogadja el a mai ülésén:
1.)A Nemeskéri Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása
2.)A közterületek elnevezésének és a házszámozás rendjének szabályozása
3.)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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17/2014.(VIII.13.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az alábbi napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.)A Nemeskéri Helyi Választási Bizottság tagjainak és
póttagjainak megválasztása
2.)A közterületek elnevezésének és a házszámozás rendjének
szabályozása
3.)Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester

1.)A Nemeskéri Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása

Lukácsné: A 2014.évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános
választásának időpontját 2014.október 12-re tűzte ki a köztársasági elnök. A választási
eljárásról szóló 2013.évi XXXVI. törvény 23.§-a alapján a helyi választási bizottság három
-az egy szavazókörrel rendelkező öt – tagját és legalább két póttagját a települési
önkormányzat képviselő-testülete a választást kitűzését követően, legkésőbb szavazás napja
előtti negyvenkettedik napig -2014.augusztus 31-ig -választja meg,személyükre a helyi
választási iroda vezetője tesz indítványt. Javaslom Kálmán Zsoltnét, Mészárosné Takács
Gabriellát,Holpár Csabánét, Holpár Pálnét, Plechl Istvánnét a Nemeskéri Helyi Választási
Bizottság tagjainak, Gaál Zoltánnét, Gaál Zoltánt póttagnak javaslom.
A felsorolt személyek a jelölést elfogadták.
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kálmán Zsoltnét, Mészárosné
Takács Gabriellát, Holpár Csabánét, Holpár Pálnét, Plechl Istvánnét a Nemeskéri Helyi
Választási Bizottság tagjainak megválasztja.
A képviselő-testület Gaál Zoltánnét, Gaál Zoltánt a Nemeskéri Helyi Választási Bizottság
póttagjának megválasztja.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a megbízólevek átadásával.
Határidő: 2014.augusztus 15.
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
Lukács Antalné jegyző
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
18/2014.(VIII.13.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Kálmán Zsoltnét, Mészárosné Takács Gabriellát,Holpár
Csabánét, Holpár Pálnét, Plechl Istvánnét a Nemeskéri Helyi
Választási Bizottság tagjainak megválasztja.
A képviselő-testület Gaál Zoltánnét, Gaál Zoltánt a Nemeskéri
Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztja.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a megbízólevek
átadásával.
Határidő: 2014.augusztus 15.
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
Lukács Antalné jegyző

2.)A közterületek elnevezésének és a házszámozás rendjének szabályozása

Lukácsné: ismerteti a kormányhivataltól érkezett megkeresést a jelenlévőknek.
A kormányhivatal arra vonatkozóan kér információt,hogy a helyi önkormányzatok alkottak-e
rendeletet a Mötv.143.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján. Ezen rendelkezés
alapján a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló
kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályait a képviselő-testületnek rendeletben
kell megállapítani. A jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX. törvény 5.§ (4) bekezdése
értelmében a felhatalmazás jogosultja a felhatalmazás tárgyát képező rendeletet köteles
megalkotni. A rendelkezésben foglaltaknak 2014.augusztus 15-ig kell eleget tenni,és erről
a Nemzeti Jogszabálytár felületén keresztül tájékoztatni kell a kormányhivatal törvényességi
főosztályát.
Ismerteti a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló önkormányzati
rendelet-tervezetét a jelenlévőknek.
Ismerteti az elkészített előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható következményeiről.
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és
egyhangulag megalkotta a 7/2014.(VIII. 25.) rendeletét A közterületek elnevezéséről és a
házszámozás szabályairól.

( rendelet csatolva )

3.)Egyéb feladatok
Joóné Nagy Csilla: tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy a Nemeskérért Alapítvány által
megvalósított „Településközpont és játszótér fejlesztése Nemeskéren”című projekt a
befejezéséhez közeledik, melynek keretében a Polgármesteri Hivatal és a Művelődési
ház kerül felújításra. Az Alapítvány nem rendelkezik elég forrással ahhoz,hogy a kivitelezési
munkák teljes költségét kifízesse, ezért javaslom a képviselő-testület nyújtson 2 000 000 Ft
visszatérítendő támogatást részére.

Hozzászólás:
Enzsöl Péter:javaslom a kért összeg megállapítását az Alapítvány részére.

Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Településközpont és játszótér
fejlesztése Nemeskéren”című projekthez, a polgármesteri hivatal és művelődési ház
felújításához 2 000 000 Ft-ot, - azaz Kétmillió forint - visszatérítendő támogatást nyújt
„Nemeskérért Alapítvány” részére , mely összeget az alapítvány a pályázati elszámolást
követően, egy összegben fizet vissza az önkormányzatnak.
Zárolás: a költségvetési tartalék terhére 2 000 000 Ft.
Kiadási előirányzat-átcsoportosítás: 999000-1 szakfeladatra el nem számolható tételként,
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkcióra, 0586031
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre egyéb civil szervezetnek megnevezésű kiadási előirányzaton 2 000 000 Ft biztosítása.
A képviselő-testület a megállapított összeget támogatási megállapodás alapján biztosítja.
Határidő: 2014.szeptember 15.
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
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19/2014.(VIII.13.) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
„Településközpont és játszótér fejlesztése Nemeskéren”című projekthez , a polgármesteri
hivatal és művelődési ház felújításához 2 000 000 Ft-ot, -azaz Kétmillió forintvisszatérítendő támogatást nyújt „Nemeskérért Alapítvány” részére, mely összeget az
alapítvány a pályázati elszámolást követően, egy összegben fizet vissza az önkormányzatnak.
Zárolás: a költségvetési tartalék terhére 2 000 000 Ft.
Kiadási előirányzat-átcsoportosítás: 999000-1 szakfeladatra el nem számolható tételként,
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkcióra, 0586031
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre egyéb civil szervezetnek megnevezésű kiadási előirányzaton 2 000 000 Ft biztosítása.
A képviselő-testület a megállapított összeget támogatási megállapodás alapján biztosítja.
Határidő: 2014.szeptember 15.
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester

Joóné Nagy Csilla: önkormányzati intézményeinkben a takarítási feladatokat korábban
Czuppon Anna Rozália látta el. Sajnos ő júliusban elhunyt, javaslom Holpár Pálné Fő u.30.
szám alatti lakost bízzuk meg 2014.július 1-től ezen feladatok ellátásával.
Megbízási díját havi 10 000 Ft-os összeggel javaslom megállapítani.
A jelenlévők a javasolt személy megbízását támogatták.

Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Holpár Pálné Nemeskér, Fő u.30.
szám alatti lakost bízza meg 2014.július 01-től határozatlan időre az önkormányzati épületek
takarítási munkáinak elvégzésével.
A képviselő-testület a megbízási díját havi 10 000 Ft-ban állapítja meg. A képviselő-testület
megbízza a polgármestert a határozat közlésével, és a megbízási szerződés megkötésével.
Határidő: 2014. augusztus 15.
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
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