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Községi Önkormányzat 
 
Nemeskér      
 
7-1/2016. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: 2016.szeptember 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  
                       Plech Richárd képviselők  
                       Lukács Antalné jegyző  
 
Meghívott: Ozsánna Ramóna adóügyi előadó  
                          
Joóné Nagy Csilla: köszönti a megjelenteket és a meghívottat, 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 a 2015.évi adóigazgatási tevékenységről  
 
2.)A Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2016.I.félévi tájékoztatója  
 
3.)Az önkormányzat 2016.I.félévi tájékoztatója  
 
4.)Tájékoztató az önkormányzati ASP rendszerről 
 
5.)Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017.évi 
    fordulójáról 
 
6.)Egyéb feladatok 
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester 
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A jelenlévők a javasolt napirendi pontokkal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
34/2016.(IX.20.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
                                            alábbi napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén: 
                                       
                                          1.)Tájékoztató a 2015.évi adóigazgatási tevékenységről 
 
                                          2.)A Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2016.I.félévi 
                                          tájékoztatója  
 
                                         3.)Az önkormányzat 2016.I.félévi tájékoztatója  
 
                                        4.)Tájékoztató az önkormányzati ASP rendszerről 
     
                                        5.)Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  
                                         Ösztöndíjrendszer 2017.évi fordulójáról 
 
                                        6.)Egyéb feladatok 
        
                                        Határidő: Azonnal  
 
                                        Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester 
 
 
 
1.)Tájékoztató a 2015.évi adóigazgatási tevékenységről 
 
                                 (  írásos előterjesztés csatolva ) 
 
Hozzászólás: 
 
Joóné Nagy Csilla: a gépjárműadó hátralék összege magas. Kéri, hogy a jövőben a hátralékos 
nem kapjon részletfizetési kedvezményt, hiszen a befizetés így sem történt meg. 
 
Kéri, hogy amennyiben a hivatal értesül az osztrák tulajdonban lévő telek árveréséről jelezzük 
felé. 
 
Lukácsné reagál a felvetésre: 
 
Úgy tudom már egy árverést kitűztek, de erről a Hivatal sem mindig értesül,mivel 
elektronikus átverések vannak. 
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Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adóigazgatási tevékenységről 
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: 
 
35/2016. (IX. 20.) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
                                               az adóigazgatási tevékenységről szóló tájékoztatót az 
                                               előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.                                            
 
                                               Határidő: Azonnal  
 
                                                Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester 
                                                             Lukács Antalné jegyző            
 
 
 
3.)A Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2015. I. félévi tájékoztatója  
 
 
                                         ( írásos előterjesztés csatolva ) 
 
Lukácsné: ismerteti a közös hivatal 2016.I.félévi bevételeit és kiadásait a jelenlévőknek. 
Elmondja, hogy a bevételek és kiadások időarányosan teljesültek, az elfogadott költségvetés 
tartható, önkormányzati betérítés nélkül továbbra is biztosítható a hivatal működtetése. 
 
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 2016. I. félévi költségvetésének teljesítését  
  
20 189 346 Ft bevétellel 
 
16 957 507 Ft kiadással az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja. 
 
Határidő: Azonnal         
 
Felelős: Lukács Antalné jegyző 
 
 



6 
 

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
36/2016.(IX.20.)határozat:Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
                                           Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2016. I. félévi 
                                           költségvetésének teljesítését  
 
                                          20 189 346 Ft bevétellel 
 
                                          16 957 507 Ft kiadással az előterjesztésben foglaltak szerint 
                                          jóváhagyja. 
  
                                          Határidő: Azonnal  
 
                                          Felelős: Lukács Antalné jegyző 
 
 
 
 
3.)Az önkormányzat 2016.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 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló 
rendelet-tervezetet. A központilag biztosított pótelőirányzatok miatt az előirányzatok 
változnak,a bevételi és kiadási főösszegek csökkennek,ezért a költségvetési rendeletet 
módosítani szükséges.  
 
 
Ismerteti az előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható következményeiről. 
 
 
                                       ( Előzetes hatásvizsgálati lap csatolva )  
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A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és 
egyhangulag megalkotta a 6/2016.(IX.30.) rendeletét az önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló 1/2016.(II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
 
                                                                 ( rendelet csatolva ) 
 
 
 
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés I. félévi 
teljesítését  
 
21 715 E Ft bevétellel  
  5 048  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: 
 
37/2016.(IX.20.) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                             a 2016.évi költségvetés I. félévi teljesítését  
                                          
                                             21 715 E Ft bevétellel  
                                               5 048  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 
 
 
4.)Tájékoztató az önkormányzati ASP rendszerről 
 
                                  ( írásos előterjesztés csatolva ) 
 
Hozzászólás: 
 
 
Joóné Nagy Csilla: javasolja a pályázat benyújtásával a lövői polgármestert hatalmazza fel a 
képviselő-testület. 
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Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete annak érdekében, hogy az 
önkormányzat –a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 
114. §- ában, illetve az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016.(VIII.31.) Korm. 
rendeletben meghatározottak szerint-az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozási 
kötelezettségének eleget tehessen, felhatalmazza Lövő település, mint a közös önkormányzati 
hivatal székhelye szerinti önkormányzat polgármesterét,hogy a Lövői Közös Önkormányzati 
Hivatalt alkotó önkormányzatok nevében KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű  
„Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez „című 
felhívás alapján a támogatási jogviszony létrejötte esetén  a kedvezményezeti 
kötelezettségeket és jogokat gyakorolja Nemeskér Község Önkormányzata ,mint a Lövői 
Közös Önkormányzati Hivatal tagja nevében és javára.  
 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
 
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: 
 
38/2016.(IX.20.) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete annak 
érdekében, hogy az önkormányzat –a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi  
CLXXXIX. törvény 114. §- ában, illetve az önkormányzati ASP rendszerről szóló 
257/2016.(VIII.31.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint-az önkormányzati ASP 
rendszerhez történő csatlakozási kötelezettségének eleget tehessen, felhatalmazza Lövő 
település, mint a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat 
polgármesterét,hogy a Lövői Közös Önkormányzati Hivatalt alkotó önkormányzatok nevében  
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű  „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP 
rendszer országos kiterjesztéséhez „című felhívás alapján a támogatási jogviszony létrejötte 
esetén  a kedvezményezeti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja Nemeskér Község 
Önkormányzata ,mint a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal tagja nevében és javára.  
 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester 
 
 
 
5.)Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2017.évi fordulójáról 
 
Lukácsné: felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszere az esélyteremtés érdekében a hátrányos  
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban 
való részvételt. E cél elérésének érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind 
pedig önkormányzati forrásokat mobilizálni kíván.  
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A „Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer ” többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi 
fedezeteként három forrás szolgál: 
                                                                     
1.)A települési önkormányzat által nyújtott támogatás: 
 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a 
szinten történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot 
elbírálni.  
Ennek megfelelően az önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat helyben kerül elbírálásra.  
A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat. 
 
2.) Megyei önkormányzat által nyújtott támogatás: 
 
A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti az önkormányzat által támogatott 
pályázó, vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő 
ösztöndíj összegét. 
                                                                   
3.) Intézményi támogatás: 
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban 
tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly módon kíván 
hozzájárulni, hogy települési (és megyei) önkormányzat által megállapított támogatási 
összeget a támogatással megegyező mértékben – a Minisztérium hivatalos lapjában közzétett 
értékhatárig – kiegészíti.            
 
Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2016. évi fordulóban 5.000 Ft/fő/hó 
volt. Az ösztöndíjat az a felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató  
-az állami költségvetés terhére –támogatást kap. 
 
Az önkormányzatok számára a pályázati rendszerben való részvétel önkéntes. A pályázat 
kiírásának feltétele, hogy a települési önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica 
Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához, mely egyúttal a Bursa Hungaria Elektronikus 
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerhez ( a továbbiakban: EPER-Bursa  rendszer) 
történő csatlakozást is magában foglalja,és nyilatkozzon az Általános Szerződési Feltételek (a 
továbbiakban: ÁSZF) elfogadásáról, s a későbbiekben is az ebben foglaltak szerint kell 
eljárnia. A csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje 2016. október 3. 
 
Az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott pályázatokat( „A” és „B” típusú ) 
2016. október 4-ig kell kiírni. A pályázatok beadási határideje: 2016. november 8. 
Az EPER-Bursa rendszerben a pályázók a regisztrációt követően maguk rögzítik adataikat. 
Az önkormányzatoknak a pályázók által elektronikusan kitöltött és a rendszerből kinyomtatott 
pályázati űrlapon az önkormányzathoz benyújtott pályázatok befogadását,formai ellenőrzését 
és elbírálását kell elvégezniük az EPER-Bursa rendszerben.   
 
Hozzászólás: 
 
Joóné Nagy Csilla: úgy tudom egy felsőfokú tanulmányokat folytató hallgató van a 
faluban,aki nemrég költözött ide,így javaslom csatlakozzunk a 2017.évi fordulóhoz. 
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Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2017. évi fordulójához.                     
 
Az önkormányzat az ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójának általános szerződési feltételeit 
elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása 
során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 
Megbízza a polgármestert, hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére a 
csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról a nyilatkozatot az 
önkormányzat nevében megtegye. 
  
Határidő: 2016. október 3.  
 
 Felelős: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester  
 
 
A jelenlévők a javasolttal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
                                                                                                                                                                                                                                                     
39 /2016.( IX.20.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
                                              csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 
                                              hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 
                                              támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 
                                              Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához.                     
                                              Az önkormányzat az ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójának 
                                              általános szerződési feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal 
                                              arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során 
                                              maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben 
                                              foglaltaknak megfelelően jár el. 
 
                                              Megbízza a polgármestert, hogy az Emberi Erőforrás  
                                              Támogatáskezelő részére a csatlakozásról, valamint az  
                                              elektronikus adatbázis  használatáról a  nyilatkozatot az 
                                              önkormányzat nevében megtegye. 
 

           Határidő: 2016. október 3. 
       
           Felelős: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester  

 
                                                                                                                                                                                     
6.)Egyéb feladatok 
 
Lukácsné: ismerteti a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal GYB-04/341-10/2016. 
számon érkezett törvényességi felhívását a jelenlévőknek. 
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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.  
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 negyedik törvényességi felhívást adta ki. 
 
Önkormányzatunk minden megtett annak érdekében, hogy sikerüljön közszolgáltatót találni, 
több szolgáltatót is megkeresett, de ezek nem vezettek eredményre. Álláspontom szerint a 
jelenlegi helyzet nem az önkormányzat mulasztásából következett be.  
 
A Rekultív Magyarország Kft. képviselőjétől úgy értesültünk, hogy az ideiglenes kijelölést 
2016.december 31-ig meghosszabbítják,és várhatóan a  következő év elejétől már 
csatlakozhatunk a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz, és 
szolgáltató a STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft. lesz.  
 
Az idei évben még 2 alkalommal tervezik a PET palackok elszállíttatását, ennek pontos 
időpontja még nem ismert. 
 
A képviselő-testület a törvényességi felhívást tudomásul vette. 
 
Joóné Nagy Csilla: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Belügyminisztérium jóváhagyta 
a lövői szennyvízelvezetési agglomerációhoz történő csatlakozási kérelmünket,ezzel  
pályázati lehetőségünk nyílik a községben a hálózat kiépítésére. 
 
 
Bejelentés,kérdés:  
 
 
Horváth Zoltán: a kertek alatti földterületeket egy részét a községben működő mezőgazdasági 
Kft. bérli és műveli. A földterülettel szomszédos magánszemélyek kapuja a földekre nyílik, 
illetve előfordult már olyan eset is, hogy a felgyülemlett kerti törmeléket a földekre helyezték 
ki, akadályozva ezzel a művelést. Mit lehet ilyen esetben tenni ? 
 
 
 
Joóné Nagy Csilla reagál a feltett kérdésre: 
 
A kerti hulladékot mindenki csak a saját telkén helyezheti el,és ott kell gondoskodni annak 
megsemmisítéséről. Az egyéb problémákat pedig a magánszemélyekkel egyeztetve kell 
megoldani a bérlőnek. 
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