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Községi Önkormányzat
Nemeskér
2/2015.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2015.február 19-én az önkormányzat hivatali helyiségben a képviselő-testület nyílt
üléséről.
Jelen vannak: Joóné Nagy Csilla polgármester
Musztácsné Szigethy Zsanett alpolgármester
Horváth Gyuláné
Horváth Zoltán képviselők
Lukács Antalné jegyző
Meghívott: Kelemenné Lágler Éva Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Zrt.
ügyvezetője
Joóné Nagy Csilla: köszönti a meghívottat, és az ülésen megjelenteket, megállapítja,hogy a
képviselő-testület tagjai közül 4 fő megjelent, igazoltan távolmaradt 1 fő ,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 falugondnoki szolgálat 2014.évi munkájáról
2.)Az önkormányzat 2015.évi pénzügyi tervének elfogadása
3.)A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások
megállapítása
4.)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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3/2015.(II.19.) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.)Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2014.évi munkájáról
2.)Az önkormányzat 2015.évi pénzügyi tervének elfogadása
3.)A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások és
gyermekvédelmi támogatások megállapítása
4.)Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester

Joóné Nagy Csilla: beszámol az átruházott hatáskörben hozott döntéséről:1 fő részére
- a temetési költségekhez történő hozzájárulásként – önkormányzati segélyt állapítottam meg.

Beszámol a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

( írásos előterjesztés csatolva )
A képviselő-testület mindkét beszámolót elfogadta.

1.)Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2014.évi munkájáról
( írásos előterjesztés csatolva )

Kelemenné Lágler Éva: az önkormányzattal együttműködve a Szolgáltató és Kulturális
Központ Nonprofit Kft. látja el Nemeskér településen a falugondnoki szolgáltatás feladatait.
A szolgálat működésének ellenőrzése a napokban zárult le, mindent rendben találtak az
ellenőrök. Elmondja, hogy az ötéves működtetési kötelezettségük 2015 .áprilisában lejár, és
a szolgálat 2014.évi működéséhez a központ közel 350 E Ft-tal járult hozzá,az állami
támogatáson felül.
Tájékoztatja arról a jelenlévőket, hogy az idei évben a szolgálat működéséhez már 2,5 M Ft
állami támogatást kapnak,mely várhatóan valamennyi költségüket fedezni fogja.
Elmondja, hogy a falugondnoknak –Joó Ferencnek - továbbképzéseken kell részt venni,de az
idei évben képzési lehetőségeket egyenlőre nem írtak ki,bár erre a tervet el kell készíteniük.
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Hozzászólás:
Joóné Nagy Csilla: a falugondnokunk néhány év alatt nyugdíja vonul,jó lenne ha helyette
találnánk valakit, ezen már most gondolkoznunk kell.
A környező települések önkormányzatai a buszukat már lecserélték,jó lenne ha erre találnánk
mi is pályázati lehetőséget.
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a falugondnoki szolgálat 2014.évi
működéséről szóló beszámolót az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével.
Határidő: 2015.március 15.
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
Lukács Antalné jegyző
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
4/2015.(II.19.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
falugondnoki szolgálat 2014.évi működéséről szóló beszámolót az
előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével.
Határidő: 2015.március 15.
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
Lukács Antalné jegyző

2.)Az önkormányzat 2015.évi pénzügyi tervének elfogadása
( írásos előterjesztés csatolva )

Joóné Nagy Csilla: ismerteti az önkormányzat 2015.évi bevételeit és kiadásait kormányzati
funkciónként és rovatonként.
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy az idei évben a ravatalozó,a parkok, a „Család „ és a
„Sáros „ utca felújítását tervezik,az utak felújítására kért ajánlatot,de még érkeztek meg,erre a
költségvetésben egy nagyobb összegű forrást terveztek.
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Elmondja, hogy a volt iskolaépület felújítási terveinek elkészítésére Farádi Tamást tervezőt
felkérte. Erre azért van szükség, mert ha lenne pályázat Fecskeházak kialakítására be tudnánk
majd nyújtani,és a fiatalok önálló életkezdéséhez helyiségeket alakítanánk ki itt.

Hozzászólás:
Lukácsmé: ismerteti az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet,és
az előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható következményeiről.
(Előzetes hatásvizsgálati lap csatolva)

A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és
megalkotta az 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2015.évi
költségvetéséről.

3.)A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások és gyermekvédelmi
támogatások megállapítása
Lukácsné: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról az 1993.évi III. törvény
módosításával (továbbiakban: Szt.) 2015.március 1-jétől a pénzbeli és természetbeni ellátások
rendszere jelentősen átalakul. A hatályba lépő hatásköri rendelkezésekkel az állami
szabályozással hatáskörben nyújtott és az önkormányzati segélyezéssel kapcsolatos feladatok
szétválasztásra kerültek.
A módosítás alapján ettől az időponttól a járási hivatal dönt az aktív korúak ellátása
tekintetében is.
Az önkormányzati segélyezés körében a módosítással megszűnik a korábban képviselőtestületi hatáskörbe tartozó méltányossági közgyógyellátás, méltányossági ápolási díj,az
önkormányzati segély,valamint az adósságkezelési szolgáltatás,mint az önkormányzat által
adható önálló támogatási forma. Megszűnik továbbá a jegyző hatáskörébe tartozó
lakásfenntartási támogatás, és a rendszeres szociális segély.
A megszűnő ellátások helyett a módosított Szt. egységes ellátásként bevezeti a települési
támogatást. A megszűnő pénzbeli ellátások egy része beépül a települési támogatás
rendszerébe.
Az Szt. módosított 45.§ (1) bekezdése alapján települési támogatás nyújtható különösen
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kisadások viseléséhez, a 18. életévét betöltött tartósan
beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,a gyógyszerkiadások
viseléséhez,a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.
Az Szt. alapján a testület rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani a létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került,valamint az időszakosan vagy tartósan
létfenntartási gonddal küzdő személyek részére.
Ezt figyelembe véve a képviselő-testület rendeletben köteles megállapítani milyen
települési támogatásokat nyújt,erre vonatkozó rendeletét legkésőbb 2015.február 28-áig
meg kell alkotni,a rendelkezések 2015.március 1-jével lépnek hatályban.
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Ismerteti a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi
támogatásokról szóló rendelet-tervezetet a jelenlévőknek.
Ismerteti az előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható következményeiről.
( Előzetes hatásvizsgálati lap csatolva)
Hozzászólás:
Joóné Nagy Csilla: az eseti települési gyógyszertámogatást,és a rendkívüli települési
támogatást nem kívánom átruházott hatáskörben ellátni,ezekben az ügyekben is a kérelmekről
döntsön a képviselő-testület.
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet a fenti módosításokkal elfogadta, és
megalkotta a 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendeletét a pénzbeli és természetben
nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról.
( rendelet csatolva )

4.)Egyéb feladatok
Lukácsné: Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa módosította a
Társulási Megállapodását. Elmondja, hogy a módosításra azért került sor, mivel a társulásban
résztvevő tagoknál több helyen új polgármestert választottak az előző évben, illetve a
lakosságszámok is változtak. Ismerteti a Társulási Megállapodás 9. számú módosítását.
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat szoros
mellékletét képező, a 9. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt társulási
megállapodást, egyben felkéri és felhatalmazza Joóné Nagy Csilla Emőke polgármestert
annak aláírására.
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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5/2015.(II.19.)határozat:Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja
a határozat szoros mellékletét képező, a 9. számú módosítással
egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást, egyben felkéri
és felhatalmazza Joóné Nagy Csilla Emőke polgármestert annak
aláírására.
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester
Lukácsné: A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban:
Vksztv.) kötelező jelleggel írja elő az ellátásért felelős önkormányzatok tulajdonában lévő
vízi közművek legkésőbb 2015. december 31-ig történő vagyonértékelését.
A Lövői térség önkormányzatai (Lövő, Egyházasfalu, Nemeskér, Sopronhorpács,Und,Újkér,
Völcsej) a vízi közműveik (vízellátó és szennyvízkezelő rendszereik) vagyonértékelésének
lebonyolításával kapcsolatos feladatok elvégzésére Együttműködési Megállapodást
szándékoznak kötni egymással. Ismerteti a megállapodás tervezetét a jelenlévőknek.
Ennek keretében az ellátásért felelősök közös képviselőjének Lövő Község Önkormányzatát
kérik fel.
Az ellátásért felelősök képviselőjét felhatalmazzák:
- a feladat elvégzéséhez szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolításával,
- képviseletükben a nyertes vállalkozóval való szerződéskötésre,
- együttműködési megállapodás megkötésére a víziközmű vagyon üzemeltetését
végző Soproni Vízmű Zrt.-vel a birtokában lévő adatok szolgáltatására.
A vagyonértékelésre vonatkozó az együttműködési megállapodást a képviselő-testületnek
el kell fogadni.
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Joóné Nagy Csilla Emőke az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az önkormányzat
tulajdonában lévő vízi közmű vagyon vagyonértékelési feladatainak elvégzésére, az érintett
önkormányzatok között létrejövő - jelen határozat mellékletét képező - Együttműködési
Megállapodással, annak aláírására felhatalmazza Joóné Nagy Csilla Emőke polgármestert.
A képviselő-testület az Együttműködési Megállapodásban a víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény 9.§ (3) bekezdése alapján, az ellátásért felelősök közös
képviselőjének Lövő Község Önkormányzatát kéri fel, az ellátásért felelősök képviselőjét
felhatalmazza:
- a feladat elvégzéséhez szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolításával,
- képviseletében a nyertes vállalkozóval való szerződéskötésre,
- együttműködési megállapodás megkötésére a vízi közmű vagyon üzemeltetését
végző Soproni Vízmű Zrt. -vel a birtokában lévő adatok szolgáltatására.
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

6/2015.(II.19.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért
az önkormányzat tulajdonában lévő vízi közmű vagyon vagyonértékelési feladatainak
elvégzésére, az érintett önkormányzatok között létrejövő - jelen határozat mellékletét képező Együttműködési Megállapodással, annak aláírására felhatalmazza Joóné Nagy Csilla Emőke
polgármestert.
A képviselő-testület az Együttműködési Megállapodásban a víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény 9.§ (3) bekezdése alapján, az ellátásért felelősök közös
képviselőjének Lövő Község Önkormányzatát kéri fel, az ellátásért felelősök képviselőjét
felhatalmazza:
- a feladat elvégzéséhez szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolításával,
- képviseletében a nyertes vállalkozóval való szerződéskötésre,
- együttműködési megállapodás megkötésére a vízi közmű vagyon üzemeltetését
végző Soproni Vízmű Zrt. -vel a birtokában lévő adatok szolgáltatására.
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester

Lukácsné: A Vksztv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013.(II.27.)Korm.
rendelet fogyasztásmérőkkel kapcsolatos költségek viseléséről szóló 64.§ (2) bekezdése 2014.december 11-i hatállyal –megváltozott az alábbiak szerint:
A bekötési vízmérő tulajdonjoga a vízi közmű szolgáltatót, vagy ha az nem a Vksztv.7.§ (1)
bekezdés szerinti rendszer független vízi közmű- elem –az ellátásért felelőst,a mellékvízmérő
tulajdonjoga a felhasználót vagy a mellékszolgáltatási szerződés eltérő rendelkezése
hiányában- az elkülönített vízhasználót illeti meg.
A víziközmű vagyon részét képező bekötési vízmérők cseréjével és időszakos hitelesítéssel
kapcsolatos költségeket a rendelet hatálybalépését követően az adott településen az ellátásért
felelős önkormányzatnak kell viselni.
Ez önkormányzatunk esetében 2015.évben 50 000 Ft+ ÁFA összeget jelentene.
A Soproni Vízmű Zrt. a jogszabályváltozáshoz igazodva az önkormányzatoknak két
választási lehetőséget javasol:
1.)A bekötési vízmérők cseréjére és a hitelesítési tevékenység elvégzésére vállalkozási
szerződés megkötését ajánlja fel,a fent meghatározott összegért.
2.) A bekötési vízmérők rendszer független vízi közmű elemmé minősítése és térítés nélküli
átadása a Vízmű Zrt részére.
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Ismerteti ezekre vonatkozó szerződéseket a jelenlévőknek.
Hozzászólás:
Joóné Nagy Csilla: önkormányzatunk ezekre nem kíván forrást biztosítani, így javaslom
vízmérők térítésmentes átadását a társaságnak, és az adásvételi szerződés elfogadását.

Joóné Nagy Csilla Emőke az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízi közmű vagyon nyilvántartásában szereplő Nemeskér településen lévő bekötési vízmérőket rendszer független
vízi közmű elemnek minősíti, és 2015.január 1-i hatállyal térítésmentesen átadja a Soproni
Vízmű Zrt-nek.
A képviselő-testület felhatalmazza Joóné Nagy Csilla Emőke polgármestert erre vonatkozó
adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: 2015.március 31.
Felelős: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
7/2015.(II.19.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízi
közmű vagyon nyilván-tartásában szereplő Nemeskér településen lévő bekötési vízmérőket
rendszer független vízi közmű elemnek minősíti, és 2015.január 1-i hatállyal térítésmentesen
átadja a Soproni Vízmű Zrt- nek.
A képviselő-testület felhatalmazza Joóné Nagy Csilla Emőke polgármestert erre vonatkozó
adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: 2015.március 31.
Felelős: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester

Kérdés:
Musztácsné Szigethy Zsanett: várhatóan mikor készül el a kerítés a kultúrháznál ?
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