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JEGYZŐKÖNYV

HATÁROZAT

NAPIREND

11/2016. (V.05.)

Az ülés napirendi pontjainak elfogadása

12/2016. (V.05.)

A Soproni Vízmű Zrt. Közgyűlésének
napirendi pontjairól döntés

13/2016.(V.05.)

„ Közösségi ház, közösségi tér kialakítása
Nemeskéren „című fejlesztésre pályázat
benyújtása
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Községi Önkormányzat
Nemeskér
3/2016.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2016.május 5-én az önkormányzat hivatali helyiségében a képviselő-testület
rendkívüli 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.)A Soproni Vízmű Zrt.2016. május 9-i Közgyűlési napirendi pontjainak megtárgyalása
2.)Közösségi ház, közösségi tér kialakítása Nemeskéren

Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester

A jelenlévők a javasolt napirendi pontokkal egyetértettek.

3

A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
11/2016. (V.05.) határozat: Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi
az alábbi napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.)A Soproni Vízmű Zrt.2016. május 9-i Közgyűlési napirendi
pontjainak megtárgyalása
2.)Közösségi ház, közösségi tér kialakítása Nemeskéren
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester

1.)A Soproni Vízmű Zrt.2016. május 9-i Közgyűlési napirendi pontjainak megtárgyalása
Joóné Nagy Csilla: Ismerteti a jelenlévőknek a 2016.május 9-i vízmű közgyűlés napirendi
pontjait. Tájékoztatja a képviselőket arról,hogy az Alpokalja Kistérség az előző ülésén
tárgyalta ezen napirendeket. Az érintett tagok úgy döntöttek, hogy az 5. és 6. napirendek
elfogadása nem szolgálja a térség érdekeit, ezért ezeket nem kívánták támogatni.
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a térség polgármestereinek kialakított álláspontjához
hasonlóan foglaljanak állást.
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Soproni Vízmű Zrt.
Közgyűlésének 5. és 6. napirendi pontjaihoz tartozó határozati javaslatait nem fogadja el, az
alapszabály módosításával nem ért egyet, a többi javaslattal egyetért.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2016. május 9-i Közgyűlésen ennek megfelelően
szavazzon.
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
12/2016.(V.05.)határozat:

Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Soproni Vízmű Zrt. Közgyűlésének 5. és 6. napirendi pontjaihoz
tartozó határozati javaslatait nem fogadja el, az alapszabály
módosításával nem ért egyet, a többi javaslattal egyetért.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2016. május 9-i
Közgyűlésen ennek megfelelően szavazzon.
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester

2.)Közösségi ház, közösségi tér kialakítása Nemeskéren
Joóné Nagy Csilla :megjelent „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető
szolgáltatásainak fejlesztésére Településképet meghatározó épületek külső
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása,fejlesztése,energetikai korszerűsítés „
vonatkozó felhívás. A felhívás kódszáma: VP-6-7.4.1.1-16.
Ennek keretében az egykori iskolaépület (109/ 1 hrsz.)felújítására szeretnénk pályázatot
benyújtani.A felújítás az épület külső homlokzati felújítását foglalja magába külső
hőszigeteléssel,a bádogos szerkezetek cseréjével,komplett tető cserével,nyílászáró cserével,és
fűtéskorszerűsítéssel. Előzetes költségbecslés alapján ennek várható költsége 35 M Ft +
ÁFA,melyre 75 % -os támogatás nyerhető,és 25 %-át kell saját forrásból biztosítani. Az
épületet közösségi házként szeretnénk majd használni.
A pályázatot konzorciumban a Nemeskéri Evangélikus Egyházközséggel közösen kívánjuk
benyújtani.
A jelenlévők a pályázat benyújtásával egyetértettek.

Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,hogy pályázatot nyújt
be
„A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak
fejlesztésére Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,többfunkciós
közösségi tér létrehozása,fejlesztése,energetikai korszerűsítés „felhívásra. A felhívás
kódszáma: VP-6-7.4.1.1-16.
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Határozati javaslat folytatása:

Az önkormányzati fejlesztési elem megnevezése:„Közösségi ház, közösségi tér kialakítása
Nemeskéren.” A 9471 Nemeskér Fő utca 48. szám alatti ( hrsz: 109/1)épületen külső-belső
energetikai beruházások valósulnának meg.
A célja Nemeskér község településképének fejlesztése,a közösségi létesítmények hatékony
működtetése.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával.
Határidő: 2016. május 10.
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

13/2016.(V.05.) határozat:Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határoz,hogy pályázatot nyújt be „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és
alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Településképet meghatározó épületek külső
rekonstrukciója,többfunkciós közösségi tér létrehozása,fejlesztése,energetikai korszerűsítés
„felhívásra. A felhívás kódszáma: VP-6-7.4.1.1-16.
Az önkormányzati fejlesztési elem megnevezése:„Közösségi ház, közösségi tér kialakítása
Nemeskéren.” A 9471 Nemeskér Fő utca 48. szám alatti ( hrsz: 109/1)épületen külső-belső
energetikai beruházások valósulnának meg.

A célja Nemeskér község településképének fejlesztése,a közösségi létesítmények hatékony
működtetése.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával.
Határidő: 2016. május 10.
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
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