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Községi Önkormányzat
Nemeskér
11-1 /2015.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2015.november 30-án az önkormányzat hivatali helyiségében a képviselő-testület
nyílt üléséről.
Jelen vannak: Joóné Nagy Csilla polgármester
Musztácsné Szigethy Zsanett alpolgármester
Horváth Gyuláné
Horváth Zoltán
Plech 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.)Helyi adó felülvizsgálata,a magánszemélyek kommunális adójának megállapítása
2.)Tájékoztató a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2015.III.negyedévi gazdálkodásáról
3.)Tájékoztató az önkormányzat 2015.III.negyedévi gazdálkodásáról
4.)Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
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A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
49/2015.(XI.30.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
alábbi napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.)Helyi adó felülvizsgálata,a magánszemélyek kommunális
adójának megállapítása
2.)Tájékoztató a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal
2015.III.negyedévi gazdálkodásáról
3.)Tájékoztató az önkormányzat 2015.III.negyedévi
gazdálkodásáról
4.)Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester

1.)Helyi adó felülvizsgálata, a magánszemélyek kommunális adójának megállapítása
Lukácsné: ismerteti a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivataltól az adórendelettel
kapcsolatosan érkezett törvényességi felhívást a jelenlévőknek.
Ismerteti a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet-tervezetet a megjelenteknek.
Ismerteti az előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható következményeiről.

( Előzetes hatásvizsgálati lap csatolva )

Hozzászólás:
Joóné Nagy Csilla: álláspontja szerint az ideiglenes lakcímmel rendelkezők a következő
évben már nem lesznek jogosultak az adókedvezményre, és az ebben érintett lakások
felülvizsgálatára lesz szükség.
A képviselő-testület a törvényességi felhívást egyhangulag elfogadta.
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és
egyhangulag megalkotta a 6/2015.(XII.1.) önkormányzati rendeletét a magánszemélyek
kommunális adójáról.

( rendelet csatolva )
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2.)Tájékoztató a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2015.III.negyedévi
gazdálkodásáról
Lukácsné: ismerteti a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2015.évi III. negyedévi bevételeit
és kiadásait. Elmondja, hogy a bevételek és a kiadások a tervezettnek megfelelően alakultak.
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 2015. 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:
50/2015.(XI.30.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői
Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének
három negyedéves beszámolóját az előterjesztésben foglalt
mellékletek szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Lukács Antalné jegyző

3.)Tájékoztató az önkormányzat 2015.III. negyedévi gazdálkodásáról
( írásos előterjesztés csatolva )

Joóné Nagy Csilla:ismerteti az önkormányzat III. negyedévi bevételeit és kiadásait. Elmondja,
hogy a bevételek és a kiadások időarányosan teljesültek.
Lukácsné: ismerteti az önkormányzat 2015.évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetet a jelenlévőknek. Elmondja, hogy a költségvetés módosítására a pótelőirányzatok, és
a bevétel- és kiadás nemek közti átcsoportosítás miatt van szükség.
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Ismerteti az előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható következményeiről.

( Előzetes hatásvizsgálati lap csatolva )
Kérdés:
Plechl Richárd: a beszámoló szerint az adóbevételek csak 51,16 % -os mértékben teljesültek,
ezt kevésnek találom,mi ennek az oka ?

Joóné Nagy Csilla reagál a feltett kérdésre:
Az adók befizetése megtörtént, az átvezetések miatt később kerül csak a számlánkra.

Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi
költségvetésének három negyedéves beszámolóját az előterjesztésben foglaltak szerint
elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
51/2015.(XI.30.) határozat: Nemeskér özség Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat 2015. évi költségvetésének három negyedéves
beszámolóját az előterjesztésben foglaltak szerint
elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester

A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és
egyhangulag megalkotta a 7/2015.(XII.10.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat
2015.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról.

( rendelet csatolva )
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4.)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 2016.évben „Az önkormányzat leltározási tevékenysége
kontrolljának és lebonyolítása megszervezésének a minősítése” szabályszerűségi ellenőrzését
végzik 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
2016. évi Belső Ellenőrzési Tervét az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat közlésével.
Határidő: 2015. december 15.
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:
52/2015.(XI.30.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Stratégiai Ellenőrzési Tervét, és a 2016. évi Belső Ellenőrzési
Tervét az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat közlésével.
Határidő: 2015. december 15.
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
Lukács Antalné jegyző
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Lukácsné: környezetünk védelmének fontos eleme a vízfogyasztásunk eredményeként
keletkező szennyvizek ártalommentes elhelyezése. Magyarországon az EU-hoz történő
csatlakozáskor jelenős elmaradás volt az unióban elvárt szennyvíz csatornázottságtól és a
szennyvizek kezelésétől. A csatlakozási tárgyalások eredményeként Magyarország vállalta,
hogy EU források felhasználásával ezeken a területeken jelentős fejlesztéseket indít el. A
fejlesztésekkel érintett települések alapjegyzékét, mint egy minimum programot és a fejlesztés
célját a 25/2002.(II.27) Korm. rendeletben rögzítették. Ebben a kormányrendeletben szereplő
agglomerációk települései számára uniós pályázati források álltak rendelkezésre a
szennyvízcsatornázás és szennyvíztisztítás fejlesztésére.
E jó lehetőségek mellett, azonban amíg az ország a csatlakozási tárgyalások keretében vállalt
fejlesztéseit nem hajtotta végre, addig az agglomerációs listában nem szereplő települések
uniós forráshoz nem tudtak hozzájutni. Az agglomerációk felülvizsgálatának lehetőségét és
módszertanát a 26/2002.(II.27.) Korm. rendelet írja le. Ennek a 3.§ 9 bekezdése azt
tartalmazza, hogy az agglomerációs listába új településnek a felvétele csak 2015.december 31.
után lehetséges. Ez azt jelenti, hogy várhatóan azok a települések, amelyek szerették volna
megoldani a szennyvízcsatornázásukat, de uniós forrást eddig nem kaphattak, azoknak a
következő évtől várhatóan megnyílik a lehetőség uniós forrásokra pályázni az agglomerációs
listához történő csatlakozással. Abban az esetben, ha a csatlakozást felvállaló
agglomerációban a meglévő szennyvíztelep tudja fogadni a csatlakozni szándékozó település
szennyvizeit, ott a pályázatnak nagyobbak az esélyei.
Lövő agglomerációjába Lövő mellett Egyházasfalu, Sopronhorpács, Újkér, Und Völcsej
szerepel. A szennyvíztelep 1000 m3/ nap és 13489 Lakos egyenérték terhelhetőséggel
található a listában. A Soproni Vízmű Zrt. adatszolgáltatása alapján megállapítható, hogy a
szennyvíztelepre érkező szennyvíz napi átlaga 710-740 m3/nap érték körül mozog. Nemeskér
településen a vízfogyasztási adatok alapján a keletkező szennyvíz mennyisége nem haladja
meg a 25 m3/nap értéket, és a szerves anyagterhelést jelentő 270 lakos egyenérték fogadására
is alkalmas a felújított szennyvíztelep.
A fentiek alapján, amennyiben az agglomerációban érintett települések, és az üzemeltetésért
felelős Soproni Vízmű Zrt. egyetértő nyilatkozatot ad ahhoz, hogy Nemeskér csatlakozhasson
a Lövő központú agglomerációhoz, akkor a jogszabálynak megfelelő agglomerációs
felülvizsgálati dokumentáció nagy valószínűséggel jóváhagyásra kerül.

Hozzászólás:
Joóné Nagy Csilla: a szennyvízhálózat kiépítésére vonatkozó pályázat benyújtására EU
források elnyerésére csak akkor van lehetőségünk ha a település csatlakozik a Lövő központú
agglomerációhoz,és felkért cég által elkészített dokumentumot az Észak-dunántúli Vízügyi
Igazgatósághoz benyújtjuk. Kéri ehhez a képviselők egyetértő, támogató döntését.
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Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Nemeskér
település a Lövő központú szennyvízelvezetési agglomerációhoz csatlakozzon. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 26/2002. (II.27.) Kormányrendeletben előírt
módszertan szerint a VTK Innosystem Kft. által készített „Nemeskér település csatlakozása a
lövői szennyvízelvezetési agglomerációhoz” c. dokumentum csatolásával az önkormányzat
kérelmét az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóságnál terjessze elő.
Határidő: 2015.december 31.
Felelős: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
53/2015.(XI.30.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testület egyetért
azzal, hogy Nemeskér település a Lövő központú
szennyvízelvezetési agglomerációhoz csatlakozzon. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 26/2002. (II.27.)
Kormányrendeletben előírt módszertan szerint a VTK Innosystem
Kft.által készített „Nemeskér település csatlakozása a lövői
szennyvízelvezetési agglomerációhoz” c. dokumentum
csatolásával az önkormányzat kérelmét az Észak-dunántúli Vízügyi
Igazgatóságnál terjessze elő.
Határidő: 2015.december 31.
Felelős: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester

Bejelentés:
Horváth Zoltán: a Skriba ház melletti telekről az ágak kinyúlnak a közútra, ezért a
mezőgazdasági gépek nem tudnak balesetmentesen közlekedni,megsérülhetnek a gépeik,
kérem szíves intézkedésüket.

Lukácsné reagál a felvetésre:
A tulajdonosokat az ágak levágására fel fogjuk szólítani.
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