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Községi Önkormányzat 
 
Nemeskér      
 
2/2016. 
 
 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
 
Készült: 2016.február 15-én 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  
                       Hasza Lajosné gazd. főmunkatárs  
 
                
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 napirendre az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat 
fogadja el a mai ülésén: 
 
1.)A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Megállapodásának   
     elfogadása   
 
2.) Az önkormányzat 2016.évi pénzügyi tervének elfogadása    
     
3.) Egyéb feladatok  
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester  
 
A jelenlévők a javasolt napirendi pontokkal egyetértettek. 
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A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
3/2016.(II.15.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi 
                                         napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén: 
 
                                         1.)A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási  
                                             Megállapodásának elfogadása   
 
                                         2.) Az önkormányzat 2016.évi pénzügyi tervének elfogadása    
   
                                         3.) Egyéb feladatok  
 
                                        Határidő: Azonnal  
 
                                        Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester  
 
 
Joóné Nagy Csilla: Beszámol a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról. Tájékoztatja a képviselőket arról,hogy átruházott hatáskörben 2015.második 
félévben döntést nem hozott.                                                                
 
                                                     ( írásos előterjesztés csatolva ) 
 
 
A képviselő-testület a beszámolót elfogadta.     
 
 
1.)A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Megállapodásának   
     elfogadása   
 
Lukácsné: a Magyar Államkincstár a 08-TNY-97-2/2016-824013. iktatószámú levelében 
értesítette a Társulási Tanácsot, hogy a Magyar Közlöny 209. számában kihirdetésre került a 
kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről 
szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet módosításáról szóló 44/2015. (XII.30.) NGM 
rendelet. A Társulásra vonatkozóan a Magyar Államkincstár által vezetett, közhiteles 
nyilvántartásba bejegyzett kormányzati funkciók kódjait érintően, 2016. január 1-jei 
alkalmazási dátummal a változások átvezetése történt. A törzskönyvi jogi személy 
kormányzati funkció kódjai, melyek 2015. december 31-ével törlésre kerültek: 107054 – 
családsegítés. Ha a társulás társulási megállapodása tartalmazza az alaptevékenység 
kormányzati funkció kódjait, akkor abban is szükséges a változások átvezetése, és a változás 
Ávr. 167/C.§ (2)-(4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő bejelentése a törzskönyvi 
nyilvántartáshoz. A módosításokat 2016. március 1-jéig kell végrehajtani.  
 
Az Áht. 105/B.§ (2) bekezdése alapján a bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettséget 
késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal vagy ugyanabban az eljárásban több 
alkalommal hiányosan teljesítő bejelentésre kötelezett törzskönyvi szerv az Ávr. 167/H.§ (2) 
bekezdése alapján ötszázezer forintig terjedő bírsággal sújtható. 
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A fentiek figyelembe vételével a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási 
Tanácsa a 2016. február 2-án megtartott ülésén a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati 
Társulás Társulási Megállapodását módosította, elfogadta. 
 
A Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásához szükséges, hogy a Társulási 
Megállapodást a Társulás tagjainak képviselő-testületei minősített többséggel elfogadják. 
Ismerteti a Társulási Megállapodás tervezetét jelenlévőknek. 

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:  

Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását az 
előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: 2016.február 22. 
 
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: 
 
4/2016.(II.15.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
                                        Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás módosításokkal 
                                        egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását az  
                                        előterjesztésben  foglalt tartalommal elfogadja. 
 
                                        Határidő: 2016.február 22. 
 
                                        Felelős: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester  
 
 
 
2.)Az önkormányzat 2016.évi pénzügyi tervének elfogadása    
 
                                              (  írásos előterjesztés csatolva ) 
 
 
Joóné Nagy Csilla: ismerteti az önkormányzat 2016.évi bevételeit és kiadásait kormányzati 
funkcióként és rovatonként. Javasolja a képviselőknek, hogy a községben működő civil 
szervezeteknek ( Vöröskereszt Alapszervezete Nemeskér,Lövői Polgárőr Egyesület 
Nemeskéri Szervezete,Margaréta Nyugdíjas Klub,Nemeskéri Énekkar)  az idei évben 
biztosítsanak azonos összegű támogatást. 
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Tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy a Leader program keretében kiírásra került   
a Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója megnevezésű pályázat. 
Ennek keretében az önkormányzat,a Nemeskérét Alapítvány,és az Evangélikus Egyházközség 
50 M Ft-os pályázatot kíván benyújtani ,ennek előkészítésével a pályázatírót már megbíztuk.  
 
Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a Nemeskért Alapítványnál pályázati ellenőrzés  
megtörtént,és 6 000 000 Ft támogatást az Alapítvány megkapta. Javasolja,hogy ezen 
összeg visszafizetésétől a képviselő-testület tekintsen el,hiszen a következő pályázatnál 
az Alapítványnak saját forrásra szüksége lesz,és ezt erre fel tudja majd  használni. 
 
Megkérdezi Hasza Lajosnétól, hogy mit jel az előterjesztésben szereplő beszámítás ? 
 
Hozzászólások, kérdések: 
 
Hasza Lajosné reagál a felvetésre:  
 
Amennyiben az elvárható saját bevételt nem éri el az önkormányzat,egy számítási képlet 
alapján a beszámítás összegével ( 80 220 Ft-tal )  csökkentik a megítélt állami támogatást. 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy az önkormányzat szociális és gyermekjóléti, 
gyermekétkeztetési feladatokra az idei évben 1,2 M Ft támogatást kap. 
Ezen támogatást csak a törvényben meghatározott célokra lehet felhasználni, elszámolás  
köteles,így amennyiben nem történik meg a felhasználás,a  támogatást vissza kell fizetni az 
önkormányzatnak. 
 
Horváth Gyuláné: megkérdezi, hogy a pályázat csak külső felújításokra vonatkozik-e, 
hiszen a templomban belső felújításokra is szükség lenne. 
 
Horváth Zoltán: javasolja, hogy az idei évben szervezetenként 50 000 Ft kerüljön  
megállapítása.  
 
Joóné Nagy Csilla reagál a felvetettekre: 
 
Célunk, hogy a kapott támogatást teljes egészében felhasználjuk az idei évben. 
Ennek érdekében, a nevelési évkezdési segélyekre,a települési támogatásokra, 
tankönyvtámogatásra, a gyermekétkeztetésre ,az idősek támogatására nagyobb összeget 
tervezünk bíztosítani.  
 
Javaslom, hogy a Lövői Napsugár Óvodába és Bölcsődébe ,továbbá a Lövői Általános 
iskolába járó nemeskéri gyermekek részére az idei évben ingyenes étkeztetést biztosítson  
a képviselő-testület. 
 
Az említett pályázat csak az épületek külső felújításához biztosít támogatás, de  
az Evangélikus Egyházközség külön is pályázik a templom belső és külső felújítására. 
 
Az elvonás miatt az év végével esetleg gondolkodnunk kell a helyi iparűzési adó 
bevezetéséről. 
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Lukásné: ismerteti az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet, és az 
előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható következményeiről. 
 
 
                                           ( Előzetes hatásvizsgálati lap csatolva ) 
 
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:  
 
Nemeskér  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a községben működő civil  
szervezetek 2016.évi támogatását az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
Vöröskereszt Alapszervezete Nemeskér                        50 000 Ft 
Lövői Polgárőr Egyesület Nemeskéri Szervezete          50 000 Ft 
Margaréta Nyugdíjas Klub                                             50  000 Ft 
Nemeskéri Énekkar                                                        50 000 Ft  
 
A megállapított támogatásokat az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló  
rendelete tartalmazza.              
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a támogatási megállapodások megkötésével. 
 
Határidő: 2016.március 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: 
 
5/2016.(II.15.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az   
                                        a községben működő civil  szervezetek 2016.évi támogatását az  
                                        alábbiak szerint állapítja meg  
 
                                        Vöröskereszt Alapszervezete Nemeskér                       50 000 Ft 
                                        Lövői Polgárőr Egyesület Nemeskéri Szervezete         50 000 Ft 
                                        Margaréta Nyugdíjas Klub                                            50  000 Ft 
                                        Nemeskéri Énekkar                                                        50 000 Ft  
                                    
                                        A megállapított támogatásokat az önkormányzat 2016.évi  
                                        költségvetéséről szóló rendelete tartalmazza.              
 
                                        A képviselő-testület megbízza a polgármestert a támogatási 
                                        megállapodások megkötésével. 
 
                                        Határidő: 2016.március 15. 
   
                                        Felelős:  Joóné Nagy Csilla polgármester  
                                                       Lukács Antalné jegyző  
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 Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,hogy a  
Nemeskérért Alapítványnak nyújtott 6 000 000 Ft támogatás visszafizetéséről eltekint.  
 
A Nemeskérért Alapítvány a fenti összeget kizárólag pályázati saját forrásként használhatja 
fel. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2016.március 15. 
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
6/2016.(II.15.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy  
                                        határoz,hogy a Nemeskérért Alapítványnak nyújtott 6 000 000 Ft 
                                        támogatás visszafizetéséről eltekint.  
 
                                       A Nemeskérért Alapítvány a fenti összeget kizárólag pályázati saját              
                                       forrásként használhatja fel. 
  
                                       A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
                                       Határidő: 2016.március 15. 
 
                                       Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester  
 
 
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Lövői 
Napsugár Óvodába és Bölcsődébe,és a Lövői Általános Iskolába járó nemeskéri gyermekek 
részére 2016.január 1-től-2016.december 31-ig ingyenes étkeztetést biztosít. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a névre szóló számlák kiegyenlítésével. 
 
Határidő: Folyamatos  
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester  
 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
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7/2016.(II.16.)határozat: Napsugár Óvodába és Bölcsődébe,és a Lövői Általános Iskolába járó  
                                        nemeskéri gyermekek részére 2016.január 1-től -2016.december  
                                        31-ig ingyenes étkeztetést biztosít. 
 
                                        A képviselő-testület megbízza a polgármestert a névre szóló számlák  
                                        kiegyenlítésével. 
 
                                        Határidő: Folyamatos  
 
                                        Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester  
 
 
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és  
megalkotta a 1/2016.(II.29.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2016.évi 
költségvetéséről.                                                
 
                                                               (  rendelet csatolva )   
 
3.)Egyéb feladatok  
 
Lukácsné: mindenki előtt ismert, hogy az idei évben a Győr-Moson-Sopron Megyei  
Katasztrófalvédelmi Igazgatóság kijelölése alapján a hulladékszállítást a Rekultív 
Magyarország Kft. végzi a községünkben. A kijelölés csak a heti egyszeri szállításra 
vonatkozik, nem tartalmazza a PET palackok gyűjtését. Nevezett Kft. csak a képviselő-
testület kijelölő határozata alapján végezheti el ezek begyűjtését, a szállításhoz 60 Ft +ÁFA 
áron a zsákot biztosítják. Az ehhez szükséges zsákokat az önkormányzatnak kell 
megvásárolni, és a lakosságnak kiosztani. 
 
Hosszú egyeztetés után sikerült elérnünk, hogy a PET palackok begyűjtésére továbbra is sor 
kerüljön, hiszen a lakosság ezt igényli.  
 
Hozzászólás: 
 
Joóné Nagy Csilla: javaslom a szállításhoz szükséges zsákot vásároljuk meg, és ennek 
fedezetét az idei költségvetésünkben biztosítsuk, és a lakosság részére térítésmentesen adjuk 
ki. 
 
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemeskér településen az 
elkülönített gyűjtést végző közérdekű szolgáltatóként 2016.január 01-től -  2016.szeptember 
30-ig  a Rekultív Magyarország Környezetvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaságot ( 9200.Mosonmagyaróvár, Barátság utca 8.) jelöli ki.    
 
A házhoz menő zsákos PET palackok gyűjtésére kéthavonta az alábbi időpontokban:  
                                              
                                            2016.02.26-án 
                                            2016.04.29-én   
                                            2016.06.24-én 
                                            2016.08.26-án kerül sor. 
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Határozati javaslat folytatása: 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2016.február 22. 
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi  
határozatot hozta: 
 
8/2016.(II.15.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete      
                                        Nemeskér településen az elkülönített gyűjtést végző közérdekű 
                                        szolgáltatóként 2016.január 01-től -  2016.szeptember 30-ig 
                                        a Rekultív Magyarország Környezetvédelmi Szolgáltató  
                                        Korlátolt Felelősségű Társaságot (9200.Mosonmagyaróvár, 
                                        Barátság utca 8.) jelöli ki. 
 
                                        A házhoz menő zsákos PET palackok gyűjtésére kéthavonta 
                                        az alábbi időpontokban:  
                                              

2016.02.26-án 
2016.04.29-én 
2016.06.24-én 

               2016.08.26-án kerül sor. 
 
                                         A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat    
                                         közlésével. 
 
                                         Határidő: 2016.február 22. 
                                               
                                         Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester 
 
 
 
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a PET palackok  
gyűjtéséhez a zsákokat megvásárolja,és azt térítésmentesen biztosítja a lakosok részére. 
 
A képviselő-testület a zsákok megvásárlásához szükséges összeget az önkormányzat 2016.évi 
költségvetésében biztosítja. 
 
Határidő: 2016.február 22. 
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester    
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi  
határozatot hozta: 
                       
9/2016.(II.15.) határozat: Nemeskér  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy  
                                          határoz, hogy a PET palackok gyűjtéséhez a zsákokat 
                                          megvásárolja,és azt térítésmentesen biztosítja a lakosok részére. 
 
                                          A képviselő-testület a zsákok megvásárlásához szükséges összeget 
                                          az önkormányzat 2016.évi költségvetésében biztosítja. 
 
                                         Határidő: 2016.február 22. 
 
                                         Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester    
 
 
 
Lukácsné: ismerteti a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal GYB-04/341-1/2016. 
számon érkezett törvényességi felhívását a jelenlévőknek. 
 
A megyei kormányhivatal a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
igazgatójának tájékoztatása alapján értesült arról,hogy Nemeskér községben a hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására a Rekultív Magyarország Kft-t jelölte ki. A 
kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva felülvizsgálta a az önkormányzat 
képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási kötelezettség ellátásával 
kapcsolatos tevékenységét. Megállapította, hogy a képviselő-testület a feladat-ellátási 
kötelezettségét elmulasztotta, mivel 2016.január 1-jétől nem rendelkezik érvényes  
 
Önkormányzatunk minden megtett annak érdekében, hogy sikerüljön közszolgáltatót találni, 
több ilyen szervezetet is megkeresett,de ezek ezideig nem vezettek eredményre. 
Álláspontom szerint a jelenlegi helyzet nem az önkormányzat mulasztásából következett be. 
 
A képviselő-testület a törvényességi észrevételt tudomásul vette. 
 
 
Joóné Nagy Csilla: tájékoztatja a jelenlévőket arrról,hogy Nemeskér településnek a lövői 
agglomerációhoz történő kérelmét 2016.február 1-jén tárgyalja az Észak-dunántúli Vízügyi  
Igazgatóság. A csatlakozási kérelmünket,az érintett önkormányzatok és az Igazgatóság  
is támogatta.A továbbiakban a kérelmünk az országos hatósághoz kerül,kedvező elbírálás 
esetén nyílhat lehetőségünk a csatornahálózat kiépítésére, pályázat benyújtására. 
 
Úgy gondolom az útjaink felújítására a beruházás miatt nem érdemes nagyobb összegeket  
fordítani,de a kátyúzást mindenképpen el kellene végezni,hiszen már néhány szakaszon 
nehezen lehet közlekedni. Ismerteti a kátyúzásra a tavalyi évben beadott összeget,mely 
982 E Ft volt. 
 
Horváth Gyuláné: javasolja, hogy legalább a kátyúzást végezzék el,a legkritikusabb  
szakaszokon. 
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