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Községi Önkormányzat
Nemeskér
8-1 /2015.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2015.szeptember 22-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 Richhárd képviselők
Lukács Antalné jegyző
Meghívott: Ozsánna Ramóna Andrea adóügyi előadó
Joóné Nagy Csilla: köszönti a meghívottat, és 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.)Tájékoztató az adóügyi feladatokról
2.)A Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2015.I.félévi tájékoztatója
3.)Az önkormányzat 2015.I.félévi tájékoztatója
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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35/2015.(IX.22.)határozat:Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
alábbi napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.)Tájékoztató az adóügyi feladatokról
2.)A Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2015.I.félévi
tájékoztatója
3.)Az önkormányzat 2015.I.félévi tájékoztatója
4.)Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester

1.)Tájékoztató az adóügyi feladatokról

( írásos előterjesztés csatolva )

Ozsánna Ramóna Andrea szóbeli kiegészítése: a tájékoztatóban is látható, hogy a hátralékok
összege tényleges nem nagy az egyes adónemeknél, sajnos a hátralékok nagyobb része
külföldi személyektől származik.
Kérdések:
Horváth Zoltán: a gépjárműadót mi után kell fizetni ?
Joóné Nagy Csilla: A Fő utca 26. szám alatti teleknél elindított végrehajtásnak mi lett az
eredménye ?
A késedelmi pótlék összegét magasnak tartom, ez miből adódik?
A Fő u.9.szám alatti ingatlan környezete továbbra is rendezetlen,itt javaslom a tulajdonos
ügyvédjével a kapcsolatot vegye fel a Hivatal.
Azon személynél akinek magas a gépjárműadó tartozása ,javaslom a forgalomból történő
kivonást kezdeményezzék.
Ozsánna Ramóna Andrea reagál a feltett kérdésekre:
A gépjárműadó mértékét befolyásolja a kilowattban kifejezett teljesítmény és jármű gyártási
éve.
A Fő utca 26. számú ingatlanra bírósági végrehajtásánál a foglalás nem vezetett eredményre,
mivel a tulajdonosok nem jelentek meg, csak a szomszédokkal tudott beszélni a végrehajtó. A
Földhivatalban az ingatlanra végrehajtási jogot jegyeztetett be a végrehajtó.
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Késedelmi pótlékot az adóhatóság a kivetett adókra számol fel abban az esetben, ha azt a
befizetési határidőre nem teljesíti az adóalany. A nagyobb összegű pótléktartozás itt is a két
külföldi személy magánszemélyek kommunális adóhátraléka miatt halmozódott fel.
A Fő u.9. számú ingatlannál az ügyvéddel a kapcsolatot fel fogjuk venni.
A forgalomból történő kivonás egy évi adótartozás után kérhető csak.
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adóügyi feladatokról szóló
tájékoztatót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
Lukács Antalné jegyző

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
36/2015. (IX. 14.) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az adóügyi feladatokról szóló tájékoztatót az
előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
Lukács Antalné jegyző

2.)A Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2015. I. félévi tájékoztatója
( írásos előterjesztés csatolva )

Lukácsné: ismerteti a közös hivatal 2015.I.félévi bevételeit és kiadásait a jelenlévőknek.
Elmondja, hogy a bevételek és kiadások időarányosan teljesültek, az elfogadott költségvetés
tartható, így várhatóan külön önkormányzati betérítés nélkül biztosítani tudják a hivatal egész
éves működését.

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Közös Önkormányzati
Hivatal 2015. I. félévi költségvetésének teljesítését
20 019 000 Ft bevétellel
14 506 000 Ft kiadással az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Lukács Antalné jegyző

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
37/2015.(IX.22.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2015. I. félévi
költségvetésének teljesítését
20 019 000 Ft bevétellel
14 506 000 Ft kiadással az előterjesztésben foglaltak szerint
jóváhagyja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Lukács Antalné jegyző

3.)Az önkormányzat 2015.I.félévi tájékoztatója
( írásos előterjesztés csatolva )

Joóné Nagy Csilla: ismerteti az önkormányzat bevételeit és kiadásait. Elmondja, hogy a
bevételek a tervezetteknek megfelelően alakultak, a kiadások teljesítése alacsonyabb összegű
lett, mivel a beruházások és felújítások áthúzódtak a második félévre.
Lukácsné: ismerteti az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló
rendelet-tervezetet. A központilag biztosított pótelőirányzatok, és az értékpapír vásárlás miatt
az előirányzatok változtak, emiatt a bevételi és kiadási főösszegek is emelkedtek,ezért a
költségvetési rendeletet módosítani szükséges.
Ismerteti az előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható következményeiről.
( Előzetes hatásvizsgálati lap csatolva)
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Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés I. félévi
teljesítését
42 216 E Ft bevétellel
22 950 E Ft kiadással az előterjesztésben foglaltak szerint e l f o g a d j a.
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
Lukács Antalné jegyző
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
38/2015.(IX.14.) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2015.évi költségvetés I. félévi teljesítését
42 216 E Ft bevétellel
22 950 E Ft kiadással az előterjesztésben foglaltak szerint
e l f o g a d j a.
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
Lukács Antalné jegyző

A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és
egyhangulag megalkotta az 5/2015.(IX.30.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat
2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról.

( rendelet csatolva )

4.)Egyéb feladatok
Joóné Nagy Csilla: évek óta keressük a lehetőséget arra,hogy településünkön a
szennyvízcsatorna hálózatot kiépítsük,és erre pályázati támogatást nyerjünk.
A napokban a lövői polgármester úrral felkerestük a Soproni Vízmű Zrt.-t és erre
vonatkozóan tárgyalást folytattunk. A szakemberek szerint az egyik gond az, hogy a lövői
szennyvíztisztító telep agglomerációs listáján nem szerepel Nemeskér település.
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Ahhoz, hogy erre felkerülhessünk egy felülvizsgálati dokumentációt kell elkészítettünk, ennek
bekerülési költsége az VTK INNOSYSTEM Kft. ajánlata alapján 400 000 Ft + ÁFA lenne.
Ahhoz, hogy a pályázatot tudjuk benyújtani a szennyvízhálózat kiépítésére mindenképpen
szükség van első lépésben ennek a tervnek az elkészítésére. Emiatt javaslom a képviselőtestületnek a 2015.évi költségvetésünkben átcsoportosítással ehhez szükséges összeget
biztosítsa nevezett Kft részére.
Évek óta meglévő másik probléma a lövői szennyvíztelepe bírságoltsága,úgy tudom ennek
megszűntetése érdekében a Soproni Vízmű Zrt. mindent megtesz.
Hozzászólás:
Horváth Gyuláné: javasolja a terv elkészíttetését, hiszen mindenképpen szükség lenne a
csatornahálózat kiépítésére a községben.
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a település
tervezett szennyvízcsatorna hálózatának a lövői szennyvíztisztító telepre történő csatlakozására vonatkozó felülvizsgálati dokumentációt a VTK INNOSYSTEM Kft.-vel
elkészítteti.
A képviselő-testület a 2015. évi költségvetés előirányzatai között az alábbi átcsoportosítást
rendeli el:
ZÁROLÁS: K5131 Tartalék főkönyvi számon, 999000-1 Szakfeladatra el nem számolt
tételek szakfeladaton, 066020 Város- és községgazdálkodás cofogon 508 000 Ft zárolása.
KIADÁSI PÓTELŐIRÁNYZAT: K 3371 Egyéb szolgáltatások előirányzat főkönyvi
számon, 999000-1 Szakfeladatra el nem számolt tételek szakfeladaton, 066020 Város- és
községgazdálkodás cofogon 400 000 Ft, K 35511 Működési célú előzetesen felszámított
általános forgalmi adó előirányzat főkönyvi számon, 999000-1 Szakfeladatra el nem számolt
tételek szakfeladaton, 066020 Város- és községgazdálkodás cofogon 108 000 Ft biztosítása a
a terv elkészítésére a VTK INNOSYSTEM Kft. részére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert erre vonatkozó szerződés aláírására.
Határidő: 2015.december 31.
Felelős: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
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39/2015.(IX.22.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy a település tervezett szennyvízcsatorna hálózatának a lövői szennyvíztisztító
telepre történő csatlakozására vonatkozó felülvizsgálati dokumentációt a VTK
INNOSYSTEM Kft.-vel elkészítteti.
A képviselő-testület a 2015. évi költségvetés előirányzatai között az alábbi átcsoportosítást
rendeli el:
ZÁROLÁS: K5131 Tartalék főkönyvi számon, 999000-1 Szakfeladatra el nem számolt
tételek szakfeladaton, 066020 Város- és községgazdálkodás cofogon 508 000 Ft zárolása.
KIADÁSI PÓTELŐIRÁNYZAT: K 3371 Egyéb szolgáltatások előirányzat főkönyvi
számon, 999000-1 Szakfeladatra el nem számolt tételek szakfeladaton, 066020 Város- és
községgazdálkodás cofogon 400 000 Ft, K 35511 Működési célú előzetesen felszámított
általános forgalmi adó előirányzat főkönyvi számon, 999000-1 Szakfeladatra el nem számolt
tételek szakfeladaton, 066020 Város- és községgazdálkodás cofogon 108 000 Ft biztosítása a
a terv elkészítésére a VTK INNOSYSTEM Kft. részére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert erre vonatkozó szerződés aláírására.
Határidő: 2015.december 31.
Felelős: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester
Lukácsné: Nemeskér településen a házi segítségnyújtást ez ideig a Baptista Szeretetszolgálat
Országos Szociális Segítő Központja látta el. Jogelődjével a Baptista Szeretetszolgálat
Dunántúli Humán Szolgáltató Központtal önkormányzatunk ellátási szerződést kötött ezen
feladat elvégzésére. Úgy tudom a szolgáltatás megszűnt, mivel a gondozónők a bizonytalan
helyzetre tekintettel felmondtak. A szervezet átalakítása folyamatban van, a működtetéshez
szükséges normatíva folyósítását a Magyar Államkincstár megvonta a helyzet tisztázásáig.
Valamennyi önkormányzatnak a házi segítségnyújtást kötelező biztosítani a hatályos
jogszabályok alapján, az arra rászoruló személyeknek.
A fennálló bizonytalan helyzetre tekintettel javaslom a képviselő-testületnek nyújtsanak be
csatlakozási szándéknyilatkozatot arra,hogy a házi segítségnyújtási feladatokat a lövői
székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulással kívánják ellátni 2016.január
01-től. Az önkormányzat már a családsegítő és gyermekjóléti feladatokat is rajtuk keresztül
biztosítja a lakosságnak.
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozási szándékát fejezi ki
arra, hogy 2016.január 01-től Nemeskér községben a házi segítségnyújtási feladatokat a lövői
székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társuláson keresztül kívánja biztosítani.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével.
Határidő: 2015.szeptember 30.
Felelős: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester
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