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Községi Önkormányzat 
 
Nemeskér      
 
8-1/2014. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: 2014.november 27-én a Művelődési Házban megtartott közmeghallgatásról. 
üléséről. 
 
Jelen vannak: Joóné Nagy Csilla polgármester 
                       Musztácsné Szigethy Zsanett alpolgármester  
                       Horváth Gyuláné 
                       Horváth Zoltán  
                       Plechl Richárd képviselők   
                       Lukács Antalné jegyző  
                       22 fő választópolgár 
 
Meghívott: Kovács József r. alezredes a Soproni Rendőrkapitányság képviseletében   
                
Joóné Nagy Csilla : köszönti a közmeghallgatáson  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 önkormányzat 2014.évi munkájáról, következő évi terveiről 
   
2.)Tájékoztató a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2014.III. negyedévi gazdálkodásáról  
 
3.)Tájékoztató az önkormányzat 2014.III. negyedévi gazdálkodásáról  
  
4.)Társulási megállapodások elfogadása  
  
5.)Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása  
 
6.)Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről  
    
7.)Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálása  
     
8.) Egyéb feladatok  
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester  
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
38/2014.(XI.27.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
alábbi napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén: 
 
1.)Tájékoztató az önkormányzat 2014.évi munkájáról, következő évi terveiről 
   
2.)Tájékoztató a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2014.III. negyedévi gazdálkodásáról  
 
3.)Tájékoztató az önkormányzat 2014.III. negyedévi gazdálkodásáról  
  
4.)Társulási megállapodások elfogadása  
  
5.)Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása  
 
6.)Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről  
    
7.)Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálása  
     
8.) Egyéb feladatok  
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester  
 
 
1.)Tájékoztató az önkormányzat 2014.évi munkájáról, következő évi terveiről 
 
                                                     ( írásos előterjesztés csatolva ) 
 
Kérdések, hozzászólások: 
 
Tószegi Zsolt: a Tanulmányi Erdőgazdaság fizetett bérleti díjat a földtulajdonosok a 
földterületek használatáért. A Nimród Vadásztársaság ezideig nem fizetett semmit az  
érintetteknek, megkérdezi,hogy az önkormányzatnak utaltak-e át bérleti díjat ? 
 
Eső időszakban a külterületi árkok rendezetlensége miatt a földeken megáll a víz,az 
önkormányzat erre valamilyen megoldást nem tudna-e,nincs -e pályázati lehetőség ezek 
rendbetételére ? 
 
Kardosné Balika Stefánia:az elhangzott tervek hány évre szólnak,a ravatalozó felújítását és a 
parkoló kialakítását mikorra tervezik ? 
A beszámolóban elhangzott,hogy az önkormányzat 2,9 M Ft-ot kapott,ezt mire használták  
fel  ? 
 
Tószegi Mihályné:a faluban élő osztrák hölgy miért nem tisztítja ki az ingatlanja mellett lévő  
árkot ? 
 



5 
 

Graszl Lipót:egy lövői mezőgazdasági vállalkozó a rendszeresen a „sáros „ utcán keresztül  
hordja a szalmabálákat a sertéstelepére. Nyáron az utcán elviselhetetlen a por,őszi időszakban  
a sár nehezíti a közlekedést,mit lehet ez ellen tenni ? Kötelesek-e a lakók mindent eltűrni ? 
 
Lukátsné Varga Julianna: a gazdálkodó a falun végighajtja a birkáit,a birkák ürüléke az úton 
marad,lehet-e tenni ez ellen valamit ? 
 
Joóné Nagy Csilla reagál a felvetettekre: 
 
Önkormányzatunk a Nimród Vadásztársaságtól bérleti díjat ezideig nem kapott.Véleményem  
szerint a földtulajdonosoknak kellene a Vadásztársaságot megkeresni ez ügyben.  
 
Az elhangzott terveink a ciklus egészére öt évre szólnak. 
 
Egy pályázatot nyújtottunk be a Ravatalozó felújítására és a parkoló kialakítására,és a volt 
szolgálati lakás felújítására  15 M Ft összegben. Mivel a szolgálati lakás műemléki 
környezetbe van, ezt elutasították, jelenleg fellebbezés alatt van. Véleményem szerint ennek 
elfogadására kicsi az esélyünk. 
A tavasz megvárjuk lesz-e pályázati lehetőségünk ezen célokra. Amennyiben nem, a 
ravatalozó felújítását és a parkoló kialakítását mindenképpen elvégezzük saját forrásból. 
 
Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása 
címén 2,9 M Ft támogatást kaptunk,melyet csapadékvíz elvezetésre használtunk fel,az 
elszámolást már benyújtottuk,várjuk annak elfogadását. 
 
Sajnos az osztrák hölgy nagyon sok problémát okoz,a saját oldalán nem engedte kitisztítani 
árkot,bár ezt megtettük volna. 
 
A földtulajdonosok az árkokat néhány helyen már elszántották, így nincs megfelelő 
vízelvezetés, a kialakult helyzetben nekik is részük,illetve felelősségük van. 
A vízelvezetés rendkívül költséges éppen az ehhez szükséges gépek miatt, ennek költségét  
egyedül önkormányzatunk átvállalni nem tudja,de egy közös rendbetételtől nem zárkózunk el. 
Sajnos erre pályázati lehetőség eddig nem volt. 
 
A mezőgazdasági vállalkozót fel fogjuk szólítani arra, hogy ne a belterületi utat használja 
a gépjárműveivel,hiszen másik út is rendelkezésre áll. 
A mai nap tájékoztatót tart a Soproni Rendőrkapitányság képviselője, érdeklődöm ilyen 
esetben az önkormányzatnak milyen lehetőségei vannak. 
   
Az állattartó a saját udvarán és istállójában sem tart megfelelő rendet, több hatóság tartott már 
különböző bejelentések miatt ellenőrzést náluk, de nem igazán tudnak velük mit tenni,mint 
bírságolják őket. 
 
2.)Tájékoztató a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2014.III. negyedévi 
gazdálkodásáról  
 
Lukácsné: ez évben új számviteli törvény lépett hatályban,ennek alapján kellett az 
önkormányzatok költségvetését februárban elfogadni,majd a féléves gazdálkodásról 
beszámolni a testületnek.   
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Ezévben koncepciót nem kellett készítenünk, viszont a közös hivatal és az önkormányzat III. 
negyedéves gazdálkodásáról 2014.november 30-ig kell tájékoztatni a képviselő-testületet. 
 
Ismerteti a jelenlévőknek a Lövői KÖH III. negyedévi bevételeit és kiadásait jogcímenként. 
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:   
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Közös Önkormányzati 
Hivatal 2014. évi költségvetésének három negyedéves beszámolóját az előterjesztésben 
foglalt mellékletek szerint elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal  
    
Felelős: Lukács Antalné jegyző 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
39/2014.(XI.27.)határozat:Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői 
                                           Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének  
                                           három negyedéves beszámolóját az előterjesztésben foglalt  
                                           mellékletek szerint elfogadja. 
 
                                           Határidő: Azonnal  
    
                                           Felelős: Lukács Antalné jegyző 
 
 
3.)Tájékoztató az önkormányzat 2014.III. negyedévi gazdálkodásáról  
 
Joóné Nagy Csilla: Ismerteti az önkormányzat III. negyedévi bevételeit és kiadásait.  
Elmondja, hogy az előző évekhez viszonyítva a táblázatok sokkal részletesebbek, mivel ezek 
a központi előírások. 
 
Kérdés: 
 
Musztácsné Szigethy Zsanett: B21sorba milyen támogatások tartoznak ? 
 
Joóné Nagy Csilla reagál a feltett kérdésre: 
 
A B21-es sorban az  adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok 
fejlesztési támogatása címén kapott  2,9 M Ft szerepel melyet csapadékvíz elvezetésre 
használtunk fel. 
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Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:   
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi 
költségvetésének három negyedéves beszámolóját az előterjesztésben foglalt mellékletek 
szerint elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal  
    
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester     
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
40/2014.(XI.27.)határozat:Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az  
                                           önkormányzat 2014. évi költségvetésének három negyedéves 
                                           beszámolóját az előterjesztésben foglalt mellékletek szerint 
                                           elfogadja. 
 
                                           Határidő: Azonnal  
    
                                           Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester     
  
4.)Társulási megállapodások elfogadása  
  
Lukácsné: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati  
Társulás Társulási Tanácsa 2014.október 30-án elfogadta a Társulás Társulási 
Megállapodását. 
A Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásához szükséges, hogy a Társulási 
Megállapodást a társulás tagjainak képviselő-testületei minősített többséggel elfogadják. 
Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a társulás székhelye továbbra is Lövő maradt, az 
elnöki tisztséget pedig a most is gesztor település polgármestere látja el. Ismerteti mely 
pontokat érintette a módosítás: változott a társult tagok lakosságszáma, néhány 
önkormányzatnál a képviselők személye, megszűntek a szakfeladatok, helyettük kormányzati 
funkciók kerültek a megállapodásba, módosult a hatálybalépés időpontja is mely a 
törzskönyvi nyilvántartásba vétellel lép hatályba. 
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását  
az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: 2014.november 30. 
 
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: 
 
41/2014.(XI.27.)határozat:Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
                                           Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás módosításokkal 
                                           egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását 
                                           az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
                                           Határidő: 2014.november 30. 
 
                                           Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester  
  
 
Lukácsné: tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy az Alpokalja Kistérség Társulási Tanácsa 
2014.október 30-án elfogadta a társulás módosított Társulási Megállapodását. 
 
A Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásához szükséges, hogy a Társulási 
Megállapodást a társulás tagjainak képviselő-testületei minősített többséggel elfogadják. 
Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a társulás székhelye továbbra is Lövő maradt,az elnöki 
tisztséget pedig a most is Lövő község polgármestere látja el. Ismerteti mely pontokat 
érintette a módosítás: változott a társult tagok lakosságszáma, néhány önkormányzatnál a 
képviselők személye, megszűntek a szakfeladatok,helyettük kormányzati funkciók kerültek a 
megállapodásba,módosult a hatálybalépés időpontja is mely a törzskönyvi nyilvántartásba 
vétellel lép hatályba. 
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alpokalja Kistérség 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását az előterjesztésben 
foglalt tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: 2014.november 30. 
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
42/2014.(XI.27.)határozat:Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
                                           Alpokalja Kistérség módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
                                           Társulási Megállapodását az előterjesztésben foglalt tartalommal 
                                           elfogadja. 
 
                                           Határidő: 2014.november 30. 
 
                                           Felelős: Joóné Nagy Csilla bor polgármester  
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5.)Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása  
 
Lukácsné: A Mötv.43.§ (3)bekezdése szerint a képviselő-testület az alakuló vagy azt követő 
ülésen a Mötv. szabályai szerint alkotja meg vagy vizsgálja felül a szervezeti és működési  
szabályzatáról szóló rendeletét. Ismerteti a rendelet-tervezetet a jelenlévőknek. 
Ismerteti az előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható következményeiről. 
 
                                 ( Előzetes hatásvizsgálati lap csatolva )  
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta,és  
egyhangulag megalkotta a 9/2014.(XII.08.)rendeletét a Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról.                                
 
                                                               ( rendelet csatolva ) 
 
Joóné Nagy Csilla: köszönti a közben megérkezett Kovács József r. alezredest. 
 
6.)Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről  
         
                                         ( írásos előterjesztés csatolva ) 
 
Kovács József szóbeli kiegészítése: 
 
Nemeskér település nem a bűnözés melegágya, érdemi bűncselekmény nem volt. 
Rövid tájékoztatja a jelenlévőket arról, milyen technikai változások történtek a rendőrségnél 
az utóbbi időben. Elmondja, hogy a városi kapitányságokon  az ügyelet megszűnt,megyei 
irányítással történik a bejelentések fogadása,és az érintett helyszínekre a rendőrök 
kivezénylése,ezért településeken nem mindig a helyi körzeti megbízottal találkozhatnak az 
emberek egy esetnél. A kezdeti nehézségek után úgy gondolom most már megszokták  
rendőrjeink a változásokat,és a visszajelzések is pozitívak ezen a téren. 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy 2014.július 1-től új közbiztonsági program került 
bevezetésre mind a 19 megyére. Ez azt jelenti, hogy a bűnözéssel fertőzött területeken 24 órás 
rendőri jelenlétet kell biztosítani, a kevésbé fertőzött területeken is 2-3 naponta van ellenőrzés 
a szubjektív biztonságérzet javítása érdekében. 
 
Kérdés: 
 
Joóné Nagy Csilla: községünkben van egy sertéstelep, ahova egy lövői vállalkozó 
rendszeresen szalmabálákat szállít. Nyáron a gépjármű miatt elviselhetetlen a por,esős 
időszakban az útra felhordott sár nehezíti a közlekedést,mit lehet tenni ilyenkor ? 
 
Kovács József reagál a felvetésre: 
 
A sár felhordása miatt mivel veszélyezteti a közlekedők biztonságát  bejelentést lehet tenni a 
kapitányságra ,és rendőrjeink kivizsgálják az ügyet. Megoldás lehet egy 3,5 t tábla  
kihelyezése is, ha más ekkora gépjármű nem jár az adott útszakaszon. 
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Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testületet a közrend és a közbiztonság 
helyzetéről szóló beszámolót az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
43/2014.(XI.27.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
                                            közrend és a közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót az  
                                            előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 

        Határidő: Azonnal  
  
                                           Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester  
 
 
8.)Egyéb feladatok  
 
Lukácsné:a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló  
370/2011.(XII.31.)Korm.  rendelet előírása szerint minden önkormányzatra,valamint 
társulásra külön-külön kell Stratégiai Ellenőrzési Tervet „és Éves Ellenőrzési Tervet „ kell 
készíteni. A terveket, mivel önkormányzatunk tagja a Sopron és Térsége Önkormányzati 
Társulásnak Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának belső ellenőrei 
elkészítették, és kérik, elfogadás céljából terjesszük a képviselő-testület elé. Elmondja, hogy a 
terv alapján a 2015. évben az önkormányzat selejtezési tevékenysége kontrolljának és 
lebonyolításának, továbbá a vagyonkataszter vezetés kontrolljának és minősítésének 
szabályszerűségi ellenőrzését végzi a belső ellenőrök. Ismerteti a terveket a jelenlévőknek. 
                              
                                                (  írásos előterjesztések csatolva  ) 
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Stratégiai Ellenőrzési Tervét, és a 
2015. évi Belső Ellenőrzési Tervét az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2014. december 15. 
                 
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester     
              Lukács Antalné jegyző 
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
44/2014.(XI.27.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
                                            Stratégia Ellenőrzési Tervét, és a 2015. évi Belső Ellenőrzési 
                                            Tervét az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
 
                                            A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat közlésével. 
 
                                            Határidő: 2014. december 15. 
                 
                                            Felelős: Hollósi Gábor polgármester     
                                                          Lukács Antalné jegyző 
 
Lukácsné: a Mötv.85.§ (3) bekezdése alapján „  Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról  
vagy megszüntetéséről az érintett települési önkormányzatok képviselő-testületei az általános  
önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül állapodnak meg. 
A megállapodás az általános önkormányzati választásokat követő év január 1-jén lép 
hatályba.” 
A hivatali feladatok ellátására vonatkozó döntést 2014.október 12. és december 11. között 
lehet meghozni a Mötv. rendelkezései alapján. A Lövői Közös Önkormányzati Hivatal a 
Mötv. rendelkezéseinek megfelel, a három település lakosságszáma a 2000 főt meghaladja,így 
javaslom a jelenlegi formájában további működtetését.  
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Lövői Közös 
Önkormányzati Hivatalt a jelenlegi formájában kívánja tovább működteti. 
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester  
              Lukács Antalné jegyző  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
45/2014.(XI.27.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy  
                                            határoz, hogy a Lövői Közös Önkormányzati Hivatalt a jelenlegi 
                                            formájában kívánja tovább működteti. 
 
                                           Határidő: Azonnal  
 
                                           Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester  
                                                         Lukács Antalné jegyző  
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Joóné Nagy Csilla: Művelődési Ház felújítását pályázati támogatással megvalósítottuk.  
Az udvar lezárását is szeretnénk elvégezni. A kapu és kerítés létesítésére kértem három 
árajánlatot vállalkozóktól. 
 
Az első ajánlat a lövői ANTECH –FÉM Kft-től érkezett a kapura 677 950 Ft, a kerítésre 
747 057 Ft összegben. 
A második ajánlatot Egyházi Zsolt sopronkövesdi vállalkozótól kaptam 850 000 Ft 
összegben. 
A harmadik ajánlat Németh Tamás iváni vállalkozótól érkezett 698 500 Ft összeggel. 
A legolcsóbb ajánlatot az iváni vállalkozótól kaptuk. Érdeklődtem a munkája felől, 
és az iváni kollégáink dícsérték. Javaslom az ő megbízását a munkák elvégzésére. 
 
Hozzászólás: 
 
Horváth Gyuláné: ha munka minősége is megfelelő, az olcsóbb ajánlat elfogadását javaslom. 
 
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Művelődési  
Háznál (9471.Nemeskér, Fő u.60. ) a kapu és a kerítés elkészítésének munkáival Németh 
Tamás Iván, Fő u.1. szám alatti vállalkozót bízza meg  
 
A képviselő-testület a kivitelezési munkákra 698 500 Ft-ot biztosít. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert erre vonatkozó szerződés megkötésével. 
 
Határidő: 2015.február 28. 
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
46/2014.(XI.27.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
                                            határoz,hogy a Művelődési Háznál (9471.Nemeskér, Fő u.60. ) a  
                                            kapu és a kerítés elkészítésének munkáival Németh Tamás 
                                            Iván, Fő u.1.szám alatti vállalkozót bízza meg  
  
                                            A képviselő-testület a kivitelezési munkákra 698 500 Ft-ot 
                                            biztosít. 
 
                                            A képviselő-testület megbízza a polgármestert erre vonatkozó 
                                            szerződés megkötésével. 
 
                                            Határidő: 2015.február 28. 
 
                                            Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester 
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