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Községi Önkormányzat
Nemeskér
9/2014.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2014.december 18-án 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 Antalné jegyző

Joóné Nagy Csilla : köszönti a 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.)Beszámoló a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi működéséről
2.) A képviselő-testület 2015.évi munkatervének elfogadása
3.) Egyéb feladatok

Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
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49/2014.(XII.18.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
alábbi napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:

1.)Beszámoló a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi működéséről
2.) A képviselő-testület 2015.évi munkatervének elfogadása
3.) Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester

1.)Beszámoló a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi működéséről
( írásos előterjesztés csatolva )

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lövői Közös Önkormányzati
Hivatal 2014. évi működéséről szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint
elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Lukács Antalné jegyző
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
50/2014.(XII.18.)határozat:Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi működéséről
szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Lukács Antalné jegyző
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2.)A képviselő-testület 2015.évi munkatervének elfogadása
Joóné Nagy Csillar : ismerteti a képviselő-testület a 2015.évi munkatervét. Elmondja, hogy
a terv a kötelező napirendi pontokat tartalmazza,természetesen a felmerülő egyéb ügyeket a
képviselő-testület megtárgyalja.
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi munkatervét az
előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
Lukács Antalné jegyző
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
51/2014.(XII.18.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2015. évi munkatervét az előterjesztésben foglalt tartalommal
elfogadja.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester

3.)Egyéb feladatok
Lukácsné: Nemeskér község közigazgatási területén a Kisalföldi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. látta el a település hulladékelszállítását, kezelését. Az önkormányzat és a
nevezett közszolgáltató között fennálló szerződés 2014. december 31. napjával megszűnik, és
a szerződést nem kívánták meghosszabbítani.
A hulladékszállítás megoldására három szolgáltatótól -STKH Sopron és Térsége
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-től,a Sárvári Zöld Pont Nonprofit
Kft-től,és a büki Parkom Bt-től kértük írásban ajánlatot. Sajnos egyik sem vállalta el a
közszolgáltatást. Az első kettő azonnal elutasította a kérelmünket, Bükön pedig Bük Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatta a 6 önkormányzat által benyújtott
bővítési kérelmet.
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Mivel felmerült annak lehetősége is, hogy településünk 2015. január 1-jétől hulladékszállítási
közszolgáltató nélkül marad, felvettük a kapcsolatot a Győr-Moson-Sopron Megyei
Katasztrófavédelem Soproni Kirendeltségével (továbbiakban: Katasztrófavédelem), és
tájékoztattuk őket a kialakult helyzetről. 2014. december 8-án egyeztető tárgyaláson vettek
részt a Katasztrófavédelemnél az érintett települések polgármesterei. A tárgyaláson jelen
voltak a Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft, illetve a Sopron és Térsége
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft (továbbiakban: STKH), valamint
Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás)
képviselői. A legfőbb cél az volt, hogy olyan megoldás szülessen, mellyel elkerülhető az
ügyben a Katasztrófavédelem hatáskörébe tartozó kijelölési procedúra. Mivel a jelenlegi
szolgáltatónak, és településünknek sem érdeke, hogy úgymond „kényszerítve” történjen a
hulladékszállítás, ezért átmeneti megoldás szükséges, hogy mindkét fél érdekei a jelenleg
kialakult helyzetben a lehető legkevésbé sérüljenek. A hosszú távú, megnyugtató biztos
megoldás az lenne, ha Nemeskér belépne a Társulásba, és az STKH látná el a
hulladékszállítást. Ehhez azonban először is kérvényeznünk kell felvételünket a Társulásba,
majd a Társulási Tanács a soron következő ülésen dönt a csatlakozásunkról, ezt követően az
illetékes környezetvédelmi hatóság engedélyezetési eljárását kell lefolytatni részükről. Ez a
folyamat, Mágel Ágost a Társulás elnöke tájékoztatása alapján fél évet igényel.
A Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. első ajánlatában egy csökkentett tartalmú
közszolgáltatást ajánlott fel kompenzációs ár megfizetésével. Az érintett önkormányzatok ezt
nem tartották elfogadhatónak.
A Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2014.december 12-én szerződéstervezetet
küldött részünkre, melyben a jelenlegi árakon (jogszabályhoz kötöttek), települési
hozzájárulást nem igényelve, de csökkentett tartalommal (lombtalanítás és „zöldharangok”
nélkül, 2 havi gyakorisággal szelektív zsákelszállítás) további fél évvel, 2015. június 30-ig
meghosszabbítaná Nemeskéren a közszolgáltatás időtartamát.
Javaslom továbbá, hogy önkormányzatunk csatlakozzon a Társuláshoz, annak érdekében,
hogy 2015. július 1-jétől az STKH szolgáltathassa településünkön a hulladékszállítást, ezzel
vélhetően hosszú időre megoldva a hulladékgazdálkodással kapcsolatos bizonytalan helyzetet.

Hozzászólások:
Joóné Nagy Csilla: Úgy gondolom településünk nem maradhat lomtalanítás nélkül,ezért
ennek költségét is át kell vállalnunk,ellenkező esetben illegális szemétlerakás történne.
Nagyon sajnálom, hogy a büki Parkorm BT-vel nem sikerült a megegyezés, álláspontom
szerint az önkormányzat nem megfelelően mérlegelt a döntésénél, hiszen ők kb. 100 Ft-tal
olcsóbban szállítanak most más településeken,így nem lett volna veszteséges számukra a
szolgáltatás biztosítása.

6

Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslat teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2015. január 1jétől, 2015. június 30-ig a Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhely: 9200
Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc út 10.) szolgáltatóval kívánja végeztetni Nemeskér község
közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a közszolgáltatási szerződés
aláírására.
Határidő: 2014.december 31.
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
Lukács Antalné jegyző
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
52/2014.(XII.18.)határozat:Nemeskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy 2015. január 1-jétől, 2015. június 30-ig a Kisalföldi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhely: 9200
Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc út 10.) közszolgáltatóval
kívánja végeztetni Nemeskér község közigazgatási területén a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a
közszolgáltatási szerződés aláírására.
Határidő: 2014.december 31.
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
Lukács Antalné jegyző

Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslat teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozni kíván a
Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz, és kéri a tagfelvételét.
A képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert, a határozat közlésével.
Határidő: 2014.december 31.
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
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