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Községi Önkormányzat
Nemeskér
4-1 /2015.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2015.március 26-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 az ülésen 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.)Az önkormányzat 2014-2019. évi gazdasági programja
2.) 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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10/2015.(III.26.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
alábbi napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.)Az önkormányzat 2014-2019. évi gazdasági programja
2.) Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester

1.)Az önkormányzat 2014-2019. évi gazdasági programja

Lukácsné: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 116.§-a
értelmében a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban,
fejlesztési tervben rögzíti,melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.
A gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó
időszakra szól. Mi önkormányzatunknál a kiadott tervezet szerint 2014-2019-ig szól.
A hivatkozott törvény értelmében a program helyi szinten meghatározza mindazokat a
célkitűzéseket és feladatokat,amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel
összhangban,a helyi társadalmi,környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását
szolgálják.
A gazdasági programot a képviselő-testület alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja
el. Röviden ismerteti a programot.
( írásos előterjesztés csatolva )
Hozzászólás:
Joóné Nagy Csilla: a gazdasági programban szereplő fejlesztések egy része a vágyainkat
tartalmazza, hiszen pályázati források nélkül nem valósíthatók meg.
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014-2019.évre
vonatkozó gazdasági programját 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:
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11/2015.(III.26.) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat 2014- 2019.évre vonatkozó gazdasági programját
az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester

2.)Egyéb feladatok
Lukácsné:ismerteti az EH-SZER Kft-től érkezett megkeresést a jelenlévőknek az alábbiak
szerint:
Nemeskér településen adatbázisuk szerint 52 db lámpatest üzemel, 2,438 kW beépített
teljesítménnyel.
Nemeskér Község Önkormányzata 2014.01.01-től versenypiacról vételezi a közvilágítás
ellátásához szükséges villamos energiát, amely szerződés csak a villamos energia vásárlását
tartalmazza. A korábbi szerződés tartalmazta a villamos energia díját és az aktív elemek
karbantartásának díját is. 2014.01.01-óta Nemeskér Község önkormányzatának nincs
érvényes szerződése közvilágítási aktív elemek karbantartására.
A korábbi szerződésnek megfelelően, égésidő alapján történő elszámolással az elmaradt díjak
mértéke az alábbiak szerint alakul:
A lámpatestek beépített teljesítményét szorozzuk az éves égésidővel (E.on Észak-Dunántúl
területén 4080,52 óra/év) és 2014. évben 11,32 Ft + ÁFA / kW, 2015. évben 11,30 Ft + ÁFA /
kW egységárral.
Elmaradt díj égésidő alapján:
2014

112 615 Ft

A teljesítményalapú elszámolásról szeretnének áttérni a db áras elszámolásra, amely az
önkormányzatok részére is jobban követhető, tervezhető kiadást jelent. A teljesítményalapú
sokszor félreértésekhez vezetett (későn kapták meg a mérési adatokat, rossz teljesítmény volt
beállítva, stb.) és minden hónapban más-más összeget fizetett az önkormányzat (télen többet,
nyáron kevesebbet az égésidő naptárnak megfelelően). A db áras elszámolási mód
áttekinthetőbb és minden hónapban azonos összeg kerül kiszámlázásra (feltéve, ha nem
növekszik közben a lámpatest db szám).
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Elmaradt díj lámpatest db szám alapján:
2014

52

2553

132 756 Ft

1 db lámpatest éves karbantartási díjának egységára 2014-ben 2553 Ft + ÁFA volt, 2015-ben
2548 Ft + ÁFA.
Az előző érvényben lévő szerződéses díjhoz képest éves szinten az új elszámolási mód
alapján önkormányzatunkat többletköltség terhelné. Társaságuk vállalja, hogy az elmaradt
díjakat a kedvezőbb, teljesítményalapú elszámolásnak megfelelően számolják el.
Amennyiben hosszabb távú megállapodást kötünk ezen felül további engedményeket tesznek.
2015.01.01-től 2 éves, határozott időtartamú szerződés esetén 2200 Ft + ÁFA, 4 éves,
határozott időtartamú szerződés esetén 2000 Ft + ÁFA egységárral szerződnek. A szerződés
tervezetet ez utóbbira készítették el.
Ismerteti az elmaradt díjakra vonatkozó megállapodást, továbbá ismerteti a következő évekre
vonatkozó eszköz üzemeltetési szerződés tervezetét a jelenlévőknek.

Joóné Nagy Csilla: javaslom a 2014.évi elmaradt kedvezőbb díjak elszámolására vonatkozó
megállapodás elfogadását, és a 4 éves időtartamú üzemeltetési szerződést elfogadását.

Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közvilágítási aktív berendezések
üzemeltetésére, szolgáltatásának 2014.évi elszámolására vonatkozó megállapodást az
előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület a 2015.évi költségvetés előirányzatai között az alábbi átcsoportosítást
rendeli el:
ZÁROLÁS:K 5131 Tartalék főkönyvi számon,999000-1 Szakfeladatra el nem számolt
tételek szakfeladaton, 066020 Város -és községgazdálkodás cofogon 143 021 Ft zárolása.
KIADÁSI PÓTELŐIRÁNYZAT: K 3341 Karbantartás, kisjavítás előirányzat főkönyvi
számon, 999000-1 Szakfeladatra el nem számolt tételek szakfeladaton,064010 Közvilágítás
cofogon 112 615 Ft ,K 35511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
főkönyvi számon, 999000-1 Szakfeladatra el nem számolt tételek szakfeladaton,064010 Közvilágítás cofogon 30 406 Ft biztosítása EH-SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és
Szerelő Kft.(9027.Győr,Kandó Kálmán u.13.) részére a megállapodásban foglaltak szerint.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2015.április 15.
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
12/2015.(III.26.)határozat:Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
közvilágítási aktív berendezések üzemeltetésére, szolgáltatásának 2014.évi elszámolására
vonatkozó megállapodást az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület a 2015.évi költségvetés előirányzatai között az alábbi átcsoportosítást
rendeli el:
ZÁROLÁS:K 5131 Tartalék főkönyvi számon,999000-1 Szakfeladatra el nem számolt
tételek szakfeladaton, 066020 Város - és községgazdálkodás cofogon 143 021 Ft zárolása.
KIADÁSI PÓTELŐIRÁNYZAT: K 3341 Karbantartás, kisjavítás előirányzat főkönyvi
számon, 999000-1 Szakfeladatra el nem számolt tételek szakfeladaton,064010 Közvilágítás
cofogon 112 615 Ft ,K 35511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
főkönyvi számon, 999000-1 Szakfeladatra el nem számolt tételek szakfeladaton,064010 Közvilágítás cofogon 30 406 Ft biztosítása EH-SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és
Szerelő Kft.( 9027.Győr,Kandó Kálmán u.13.) részére a megállapodásban foglaltak szerint.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2015.április 15.
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester

Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt
tartalommal elfogadja a közvilágítási aktív berendezések üzemeltetésére az EH-SZER
Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő Kft.(9027.Győr,Kandó Kálmán u.13.) és
az önkormányzat között létrejött Eszköz üzemeltetési szerződést.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2015.április 15.
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:

7

8

