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Községi Önkormányzat   
 
Nemeskér     
 
4-1/2016. 
 
 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
H A T Á R O Z A T                                                                  N A P I R E N D  
 
 
14/2016. (V.20.)                                                     Az ülés napirendi pontjainak elfogadása  
 
15/2016.( V.20.)                                                     Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
                                                                               Lövő 2015.évi szakmai beszámolójának 
                                                                               elfogadása 
 
16/2016.(V.20.)                                                     Lövői KÖH 2015.évi zárszámadásának 
                                                                              elfogadása 
 
 
17/2016.(V.20.)                                                    Az önkormányzat 2015.évi ellenőrzési  
                                                                             jelentésének elfogadása 
 
 
18/2016.(V.20.)                                                   A gyermekvédelmi és gyermekjóléti  
                                                                            feladatokról szóló tájékoztató elfogadása 
 
 
19/2016.(V.20.)                                                   A falugondnoki szolgálat 2015.évi  
                                                                            működéséről szóló beszámoló elfogadása 
 
 
20/2016.(V.20.)                                                  Soproni Vízmű Zrt.-vel létrejövő bérleti 
                                                                           üzemeltetési szerződés elfogadása 
 
21 /2016.(V.20.)                                                 Az érintett önkormányzatok között létre- 
                                                                           jövő víziközmű-fejlesztési együttműködés- 
                                                                           ről szóló megállapodás elfogadása 
 
22/2016.(V.20.)                                                  Soproni Vízmű Zrt.-vel létrejövő  
                                                                           beruházási vállalkozási keretszerződés 
                                                                           elfogadása  
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23/2016.(V.20)                                                   Soproni Vízmű Zrt.-vel létrejövő  
                                                                           vagyonnyilvántartási vállalkozási 
                                                                           szerződés elfogadása  
 
 
24/2016.(V.20.)                                                  A nemeskéri 106 hrsz-ú út felújítására 
                                                                           pályázat benyújtása  
    
                              
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R E N D E L E T                                                                N A P I R E N D  
 
 
 
                                             
 
 
2/2016.(V.27.)                                                    Az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről 
                                                                           szóló 1/2015.(II.25.)ö. r. módosításáról 
 
3/2016.(V.30.)                                                   A 2015.évi zárszámadásról  
 
 
4/2016. (V.31.)                                                  Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
                                                                          szóló 9/2014.(XII.08.)ö. r. módosításáról                                    
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Községi Önkormányzat 
 
Nemeskér      
 
4-1/2016. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: 2016.május 20-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  
 
Meghívottak: Lágler Júlia intézményvezető 
                      Orbánné Hajas Hajnalka intézményvezető-helyettes                   
                      Joó Ferenc falugondnok          
                
Joóné Nagy Csilla: köszönti az ülésen meghívottakat,és 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.)Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 2015.évi munkájáról  
 
2.)Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2015.évi zárszámadásának elfogadása  
 
3.)Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása, a 2015. évi egységes pénzalap 
    végrehajtásáról beszámoló 
  
4.)Nemeskér Község Önkormányzata 2015.Éves Ellenőrzési Jelentésének elfogadása   
   
5.)Tájékoztató a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról  
 
6.)A Szervezeti és Működési Szabályzat kiegészítése és módosítása   
 
7.)Egyéb feladatok 
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester 
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A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
14/2016.(V.20)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi 
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén: 
 
1.)Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 2015.évi munkájáról  
 
2.)Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2015.évi zárszámadásának elfogadása  
 
3.)Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása, a 2015. évi egységes pénzalap 
    végrehajtásáról beszámoló 
  
4.)Nemeskér Község Önkormányzata 2015.Éves Ellenőrzési Jelentésének elfogadása   
   
5.)Tájékoztató a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról  
 
6.)A Szervezeti és Működési Szabályzat kiegészítése és módosítása   
 
7.)Egyéb feladatok 
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester 
 
 
1.)Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 2015.évi munkájáról  
 
                                             ( írásos előterjesztés csatolva ) 
 
 
Lágler Júlia: elmondja, hogy az idei évtől már 23 településen látják el a családsegítő és 
és gyermekjóléti feladatokat,és állandó létszámgondokkal küzdenek,az engedélyezett 6,5 fő 
helyett,jelenleg 3 fő látja el a szolgálat feladatait. Folyamatosan pályáztatnak de betölteni 
nagyon nehezen tudják az üres helyeket. 
 
Orbánné Hajas Hajnalka: ismerteti a jelenlévőknek nemeskéri családgondozóként  
milyen feladatokat látott el a településen. Tájékoztatja a megjelenteket arról, hogy 2 családot 
gondozott rendszeresen ,1-et pedig esetileg. 
 
Kérdés: 
 
Joóné Nagy Csilla: megkérdezi az egyik családnál a munkahelyteremtésben nyújtott  
szolgáltatás eredménnyel járt-e ? 
 
 
Orbánné Hajas Hajnalka reagál a felvetésre: 
 
Sajnos egyenlőre nem járt sikerrel,bár ők mindent megtettek,de az érintett személynek még a 
mai napig nincs munkahelye.   
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Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti  
Szolgálat, Lövő intézmény 2015.évi szakmai beszámolóját az előterjesztésben foglalt 
tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
15/2016.(V.20.) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
                                           Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,Lövő intézmény 2015.évi 
                                           szakmai beszámolóját az előterjesztésben foglalt tartalommal     
                                           elfogadja. 
 
                                          Határidő: Azonnal  
 
                                          Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester  
 
 
2.)Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2015.évi zárszámadásának elfogadása  
 
                                                  (írásos előterjesztés csatolva ) 
 
 
Lukácsné :ismerteti a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2015.évi zárszámadását,és 
pénzforgalmi mérlegét a jelenlévőknek. 
 
                                                    ( írásos előterjesztés csatolva ) 
                                     
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Lövői Közös Önkormányzati 
Hivatal 2015.évi zárszámadását 
 
                                                37 482 eFt bevétellel 
                                                29.543 eFt kiadással 
                                                 6.794 eFt pénzmaradvánnyal 
                                               az alábbi részletezés szerint: 
                                                
                                               Kiadások: 
                                               Személyi juttatás:               20.621  eFt 
                                               Munkaadót terhelő járulék:  4.555  eFt 
                                               Dologi kiadás:                     4.367  eFt                          
                                               Kiadások  összesen:            29.543 eFt 
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Határozati javaslat folytatása: 
 
                                                   Bevételek: 
       

                            Intézményi működési bevétel:                  26 eFt 
                            Központi irányítószervi támogatás :   32.258 eFt 

                                                   Előző év költségvetési maradvány :      5.198 eFt     
                                                   Bevételek összesen:                              37.482 eFt    
 
                                                                                 E l f o g a d j a.  
     
                                                   A közös önkormányzati hivatal zárszámadása Lövő Község  
                                                   zárszámadási rendeletének része. 

 

                                 Határidő: Azonnal 

                                                   Felelős: Lukács Antalné jegyző 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
16/2016.(V.20.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 
                                          Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2015.évi zárszámadását 
 
                                                37 482 eFt bevétellel 
                                                29.543 eFt kiadással 
                                                 6.794 eFt pénzmaradvánnyal 
                                               az alábbi részletezés szerint: 
                                                
                                               Kiadások: 
                                               Személyi juttatás:               20.621  eFt 
                                               Munkaadót terhelő járulék:  4.555  eFt 
                                               Dologi kiadás:                     4.367  eFt                          
                                               Kiadások összesen:            29.543 eFt 
 
                                                Bevételek: 
       

                     Intézményi működési bevétel:                  26 eFt 
                     Központi irányítószervi támogatás :   32.258 eFt 

                                                Előző év költségvetési maradvány :      5.198 eFt     
                                                Bevételek összesen:                              37.482 eFt    
 
                                                                                 E l f o g a d j a.  
     
                                                A közös önkormányzati hivatal zárszámadása Lövő Község  
                                                zárszámadási rendeletének része. 

 

                              Határidő: Azonnal 

                                                Felelős: Lukács Antalné jegyző 
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3.)Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása, a 2015. évi egységes 
pénzalap végrehajtásáról beszámoló 
 
                                                       ( írásos előterjesztés csatolva ) 
 
 
Lukácsné:az állami támogatások és a szociális jellegű kifizetések év közbeni teljesülése miatt  
a költségnemek közti átcsoportosításra van szükség,ezért az önkormányzat 2015.évi 
költségvetését módosítani szükséges. 
  
Ismerteti az önkormányzat 2015.évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet-tervezetet 
a jelenlévőknek. Ismerteti az elkészített előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható 
következményeiről.  
                                                        
                                       (   Előzetes hatásvizsgálati lap csatolva)  
 
 
Joóné Nagy Csilla : ismerteti az önkormányzat 2015.zárszámadását,és pénzforgalmi mérlegét.  
 
                                                  ( írásos előterjesztés csatolva )           
 
Lukácsné: ismerteti a 2015. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet a jelenlévőknek. 
Ismerteti az elkészített előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható következményeiről.  
                                  
                                       (   Előzetes hatásvizsgálati lap csatolva)  
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és 
egyhangulag megalkotta a 2/2016.(V. 27.) rendeletét az önkormányzat 2015. 
költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról.                    
                                  
                                                      ( rendelet csatolva )                                       
 
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és 
egyhangulag megalkotta a 3/2016.(V. 30.) rendeletét a 2015. évi zárszámadásról.                   
                                       
                                                       ( rendelet csatolva )  
 
 
4.)Nemeskér Község Önkormányzata 2015.Éves Ellenőrzési Jelentésének elfogadása   
   
                                               ( írásos előterjesztés csatolva ) 
 
Lukácsné: Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás belső ellenőre 2015.évben  
az önkormányzat selejtezési tevékenységének szabályozottságát,a selejtezés lebonyolításának 
szabályszerűségét,a vagyonkataszter-vezetés kontroll környezete kialakítását,valamint a 
vagyon-kataszter egyeztetésének gyakorlatát ellenőrizte. 
 
Ismerteti a Társulás által elkészített 2015.évi ellenőrzési jelentést a jelenlévőknek.  
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Elmondja, hogy a jelentésben feltárt hibák nagyobb részét sikerült kijavítani. 
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2015.évi 
ellenőrzési jelentését az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat közlésével. 
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
17/2016.(V.20.)határozat:Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
                                         önkormányzat 2015.évi ellenőrzési jelentését az előterjesztésben 
                                         foglalt tartalommal elfogadja. 
 
                                        A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat közlésével. 
   
                                        Határidő: Azonnal  
 
                                        Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester  
 
5.)Tájékoztató a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról  
                                            
Lukácsné: ismerteti a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról szóló 2015.évi 
tájékoztatót.           
           
                                                        (írásos előterjesztés csatolva ) 

 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekvédelmi és  
gyermekjóléti feladatokról szóló tájékozatót az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt tájékozató felterjesztésével. 
 
Határidő: 2016.június 6. 
 
Felelős:  Joóné Nagy Csilla polgármester 
               Lukács Antalné jegyző  
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi  
határozatot hozta: 
 
18/2016.(V.20.) határozat:Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
                                          gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról szóló tájékozatót 
                                          az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
                                         A képviselő-testület megbízza a jegyzőt tájékozató 
                                         felterjesztésével. 
 
                                         Határidő: 2016.június 6. 
 
                                         Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester 
                                                       Lukács Antalné jegyző  
 
 
6.)A Szervezeti és Működési Szabályzat kiegészítése és módosítása   
 
 
Lukácsné:az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról a 9/2014.(XII.08.) 
önkormányzati rendeletben  rendelkezik. A rendeletben az önkormányzat által ellátandó 
alaptevékenységek kormányzati funkciói nem kerültek szabályozásra, így annak kiegészítése, 
módosítása szükséges. Ismerteti erre vonatkozó rendelet-tervezetet, és annak 4. számú 
mellékletét. 
 
Elmondja, hogy 2016.január 1-től egyes kormányzati funkciók megnevezése és száma 
változott, emiatt a törzskönyvi nyilvántartásba azok átvezetése szükséges. 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a házi segítségnyújtás törlésre kerül, mivel  
ezen feladat ellátása társulás keretében történik.  
 
Ismerteti az előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható következményeiről. 
 
 
                                        (  Előzetes hatásvizsgálati lap csatolva) 
 
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet –tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és 
egyhangulag megalkotta a 4/2016.(V.31.) önkormányzati rendeletét a Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 9/2014.(XII.08.) önkormányzati rendelet módosításáról.  
 
                                              
                                                             (  rendelet csatolva ) 
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7.)Egyéb feladatok 
 
Joó Ferenc: ismerteti a falugondnoki szolgálat 2015.évi munkájáról szóló beszámolót a  
jelenlévőknek. 
 
                                                           ( írásos előterjesztés csatolva) 
 
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a falugondnoki szolgálat 2015.évi  
működéséről szóló beszámolót az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2016.június 6. 
 
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: 
 
19/2016.(V.20.) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
                                           falugondnoki szolgálat 2015.évi  működéséről szóló  
                                           beszámolót az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
                                           A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat 
                                           közlésével. 
 
                                           Határidő: 2016.június 6. 
 
                                           Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester 
                                                         Lukács Antalné jegyző  
 
Lukácsné: ismerteti a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal GYB-04/341-5/2016. 
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  
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására a Rekultív Magyarország 
Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft-t jelölte ki. A kormányhivatal törvényességi felügyeleti 
jogkörében eljárva felülvizsgálta az önkormányzat képviselő-testületének a  
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási kötelezettség ellátásával kapcsolatos tevékenységét.  
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Megállapította, hogy a képviselő-testület a feladat-ellátási kötelezettségét elmulasztotta, mivel 
2016.január 1-jétől nem rendelkezik érvényes közszolgáltatási szerződéssel. 
Ez ügyben a kormányhivatal már a második törvényességi felhívást adta ki. 
 
Joóné Nagy Csilla: 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. 
 
 
Lukácsné: ismerteti a Soproni Vízmű Zrt.-től érkezett bérleti-üzemeltetési szerződés,a 
víziközmű-fejlesztési együttműködésről szóló megállapodás,a beruházási keretszerződésről, 
a vagyonnyilvántartási vállalkozási szerződésről szóló tervezeteket a megjelenteknek. 
 
Joóné Nagy Csilla: a legutóbbi közgyűlésen a tulajdonos önkormányzatok képviselőinek  
egy része nem értett egyet a lövői Vízműtelep megszűntetésével,erre vonatkozó határozatot  
nem fogadták el. Az ismertetett szerződések ezeket nem érintik,ezért javaslom az 
elfogadásukat.   
  
 
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az érintett  
önkormányzatok és a Soproni Vízmű Zrt. között létrejövő, jelen határozat szoros mellékletét 
képező bérleti-üzemeltetési szerződés tartalmával,és annak aláírására  felhatalmazza Joóné 
Nagy Csilla Emőke polgármestert. 
 
Határidő: 2016.május 26. 
 
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: 
 
20/2016.(V.20) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért 
az érintett önkormányzatok és a Soproni Vízmű Zrt. között létrejövő, jelen határozat szoros 
mellékletét képező bérleti-üzemeltetési szerződés tartalmával,és annak aláírására   
felhatalmazza Joóné Nagy Csilla Emőke polgármestert. 
 
Határidő: 2016.május 26. 
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester 
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Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az érintett 
önkormányzatok között létrejövő, jelen határozat szoros mellékletét képező víziközmű-
fejlesztési együttműködésről szóló megállapodás módosításának tartalmával egységes 
szerkezetbe foglalva,és felhatalmazza Joóné Nagy Csilla Emőke polgármestert annak 
aláírására. 
 
Határidő: 2016.május 26. 
 
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: 
 
21/2016.(V.20) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért 
az érintett önkormányzatok között létrejövő, jelen határozat szoros mellékletét képező 
víziközmű-fejlesztési együttműködésről szóló megállapodás módosításának tartalmával 
egységes szerkezetbe foglalva,és felhatalmazza Joóné Nagy Csilla Emőke polgármestert 
annak aláírására. 
 
Határidő: 2016.május 26. 
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester 
 
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az érintett 
önkormányzatok és a Soproni Vízmű Zrt. között létrejövő, jelen határozat szoros mellékletét 
képező beruházási vállalkozási keretszerződés módosítását egységes szerkezetbe foglalva, és 
felhatalmazza Joóné Nagy Csilla Emőke polgármestert annak aláírására. 
 
Határidő: 2016.május 26. 
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: 
 
22/2016.(V.20) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja az érintett önkormányzatok és a Soproni Vízmű Zrt. között létrejövő, jelen határozat 
szoros mellékletét képező beruházási vállalkozási keretszerződés módosítását egységes  
szerkezetbe foglalva, és felhatalmazza Joóné Nagy Csilla Emőke polgármestert annak 
aláírására. 
 
Határidő: 2016.május 26.  
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester 
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Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az érintett  
önkormányzatok és a Soproni Vízmű Zrt. között létrejövő, jelen határozat szoros mellékletét 
képező vagyonnyilvántartási vállalkozási szerződés módosítását egységes szerkezetbe 
foglalva,és felhatalmazza Joóné Nagy Csilla Emőke polgármestert annak aláírására. 
 
Határidő: 2016.május 26. 
 
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: 
 
23/2016.(V.20.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
elfogadja az érintett önkormányzatok és a Soproni Vízmű Zrt. között létrejövő, jelen határozat 
szoros mellékletét képező vagyonnyilvántartási vállalkozási szerződés módosítását egységes 
szerkezetbe foglalva,és felhatalmazza Joóné Nagy Csilla Emőke polgármestert annak 
aláírására. 
 
Határidő: 2016.május 26. 
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester 
 
 
Lukácsné: a Belügyminisztérium az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására pályázatot írt ki. Ezen belül a kötelező önkormányzati feladatot ellátó 
intézmények fejlesztésére, felújítására, belterületi utak, járdák, hidak felújítására, továbbá 
egészségügyi alapellátást szolgáló épületek,közös önkormányzati székely hivatal 
felújítására,óvodai és iskolai sport fejlesztésére lehet pályázatot benyújtani. Az elnyerhető 
támogatás legmagasabb összege 85 %, ehhez 15 %-os saját forrást kell biztosítani.  
A támogatás mértéke függ az önkormányzat adóerő képességétől. Mivel Nemeskéren nincs 
iparűzési adó, ezért a legmagasabb támogatásban részesülhet az önkormányzat. A támogatás 
bruttó összege 15 M Ft lehet. 
 
A pályázatot legkésőbb 2016.június 2-ig lehet benyújtani. A nyertes pályázók a Támogatói 
Okirat kiállításától számított 5 napon belül megkapják a megítélt támogatási összeget, így az 
önkormányzatnak nem kell megelőlegezni azt. 
 
Joóné Nagy Csilla:a pályázatot a 106. hrsz-ú közterületen lévő út („család utca”)felújítására 
kívánjuk beadni. Az útfelújítás 2205 m2-en valósulna meg, aszfaltburkolat építésével. 
Ismerteti Betonépfor Kft-től az útfelújításra érkezett árajánlatot a jelenlévőknek. A felújítás 
teljes költsége 14 999 996 Ft, igényelt támogatás 12 749 997 Ft, saját forrás összege 
2 249 999 Ft.Úgy gondolom ez kedvező pályázati lehetőség, nem szabad ilyent kihagyni. 
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A 105 hrsz-ú útat („sáros utca „)az adósságkonszolidációban nem részesült települési 
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázat keretében szeretnénk felújítani, 
ennek költsége 2 950 002 Ft,erre 2 950 000 Ft összegű támogatást nyerhetünk le 
lakosságszámunkat figyelembe véve. Az említett területeken az utak állapota kritikus ,ezért a 
felújításuk indokolt. 
 
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatásán belül a nemeskéri 106 hrsz-ú kivett közterületen 
útfelújítására pályázatot nyújt be. 
 
A felújítás bruttó költsége:            14 999 996 Ft 
Igényelt támogatás           :            12 749 997 Ft 
Saját forrás                       :             2 249 999 Ft 
 
A képviselő-testület a saját forrást a 2016.évi költségvetésében biztosítja. 
 
A képviselő-testület a kivitelezési munkák elvégzésével a Betonépfor Kft-t  
(9444. Fertőszentmiklós, Fertődi u. Betontelep) bízza meg. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával. 
 
Határidő: 2016.június 2. 
 
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: 
 
24/2016.(V.20.)határozat:Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásán belül a nemeskéri 106 hrsz-ú 
kivett közterületen útfelújítására pályázatot nyújt be. 
 
A felújítás bruttó költsége:            14 999 996 Ft 
Igényelt támogatás           :            12 749 997 Ft 
Saját forrás                       :             2 249 999 Ft 
 
A képviselő-testület a saját forrást a 2016.évi költségvetésében biztosítja. 
 
A képviselő-testület a kivitelezési munkák elvégzésével a Betonépfor Kft-t  
(9444. Fertőszentmiklós, Fertődi u. Betontelep) bízza meg. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával. 
 
Határidő: 2016.június 2. 
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester  



16 
 

 

 


