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Községi Önkormányzat 
 
Nemeskér       
 
10-1/2016. 
 
 
 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: 2016.november 29-én a Kulturotthonban megtartott közmeghallgatásról.  
 
Jelen vannak: Joóné Nagy Csilla polgármester 
                      Musztácsné Szigethy Zsanett alpolgármester   
                      Horváth Gyuláné 
                      Horváth Zoltán  
                      Plechl Richárd képviselők  
                      Lukács Antalné jegyző  
                      22 fő állampolgár  
 
Meghívott: Kovács József alezredes a Soproni Rendőrkapitányság képviseletében 
 
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.) Tájékoztató az önkormányzat 2016.évi munkájáról és következő évi terveiről  
 
2.) Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről  
 
3.)Tájékoztató a Lövői Polgárőr Egyesület munkájáról  
       
4.)Egyéb feladatok 
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester 
 
A jelenlévők a javasolt napirendi pontokkal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
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47/2016.(XI.29.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az  
                                           alábbi napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén: 
                                        
                                            1).Tájékoztató az önkormányzat 2016.évi munkájáról és  
                                                következő évi terveiről  
 
                                           2.)Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről  
 
                                           3.)Tájékoztató a Lövői Polgárőr Egyesület munkájáról  
       
                                           4.)Egyéb feladatok 
 
                                          Határidő: Azonnal  
 
                                          Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester 
 
 
1.)Tájékozató az önkormányzat 2016.évi munkájáról és következő évi terveiről   
 

( írásos előterjesztés csatolva ) 
 
Joóné Nagy Csilla szóbeli kiegészítése: ismerteti a jelenlévőknek a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium Kiemelt Közszolgáltatások Főosztályától érkezett levelet. 
Ennek alapján Nemeskér község szennyvízkezelésének fejlesztésére vonatkozó projekt  
nevesítésére a terület szakpolitikai felelőseként javaslatot tettek,a Környezeti és Energia-
hatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság részére. 
Az Irányító Hatóság jóváhagyása után van mód a Környezeti és Energiahatékonysági  
Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016.(II.29.) 
Korm. határozatban a projekt megjelenésére. A projektünket a Soproni Vízmű Zrt.műszaki  
igazgatója koordinálja. A projekt támogatásának előfeltétele,hogy nevesítésre kerüljön  
egy erre vonatkozó kormányhatározatban. Bízunk abban,hogy ezt követően lesz lehetőségünk 
pályázat benyújtására,hiszen az ehhez szükséges saját forrás már évek óta takarékos 
gazdálkodás mellett rendelkezésünkre áll.     
 
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Lövő-Nemeskér közötti ún. miseút felújítására 
pályázati lehetőség lesz,melyre Lövő község Önkormányzata a környező települési 
önkormányzatokkal a támogatási kérelmét be kívánja nyújtani.  
 
Kérdések, hozzászólások:   
 
Csapó Lászlóné: volt iskola épületével mit terveznek ? 
 
Kiss Lajosné: nagyobb esőzéseknél a volt iskola épülete előtt állandóan áll a víz,nem lehetne  
ennek elvezetését valamilyen módon megoldani ? 
 
A községben közlekedő hatalmas gépek tönkre teszik a falu útjait,rájuk valamilyen adót 
kellene kivetni. 
  
Enzsöl Ferencné: a házam előtt is problémát okoz a felgyülemlő víz,szinte állandóan sárba 
kell járni.  
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Völgyi Katalin: megkérdezni, hogy a nemeskéri bejövő útszakaszra nem lehetne-e hófogókat 
kihelyezni ? 
 
Néhány helyen a villanyoszlopokon a porcelán csészék lepotyognak,ezáltal balesetveszélyt 
idézhetnek elő,mit tudnak kezdeni ezekkel ? 
 
Tószegi Mihály Ferencné: álláspontja szerint a földtulajdonosok nem örülnének annak ha 
hófogót helyeznének ki a földjükre,mert az őszi vetéseknél károk keletkeznének. 
Javasolja, hogy a volt iskolaépület lebontását,és helyette egy új épület megépítését.   
 
Bak Lajos: mit tervez az önkormányzat a külterületi utakkal ? 
 
Mészárosné Takács Gabriella: rendkívüli problémás és lassú a községben az internet,  
ennek kiépítése mikorra várható ? 
 
Kiss Hilda: mikorra tervezik a miseút felújítását ? 
 
Joóné Nagy Csilla reagál a felvetettekre: 
 
A volt iskola épületére az evangélikus egyházközséggel közösen közel 40 M Ft-os 
pályázatot nyújtottunk be,ebből szeretnénk felújítani és közösségi épületként tovább- 
müködtetni. A pályázat elbírálása még nem történt meg. Sajnos új épület építésére nem  
lehetett volna pályázatot beadni. 
 
A víz elvezetése nagy problémát jelent, esetleg a templom előtti árokba lehetne elvezetni 
a vízet. Majd a csatornahálózat kiépítésekor erre fokozott figyelmet fogunk fordítani. 
Próbálkoztunk már a belvízelvezetésre pályázatot előkészíteni,de a terveztetés maga  
közel 10 M Ft-ba került volna,ekkora költséget pedig nem tudtunk volna biztosítani,ezért  
meghiúsolt.   
 
Sajnos nemcsak idegen tehergépjárművek közlekednek a faluban, hanem a helyiek is,őket 
pedig nem szeretnénk semmilyen plusz adóval sújtani. 
 
Két éve már a Megyei Közútkezelőt írásban megkerestünk a hófogók kihelyezése ügyében, 
akkor arról tájékoztattak minket,hogy csak az 1-es és a 2-es számú utak mellett kötelesek 
ők elhelyezni ezeket. Mivel a nemeskéri útszakasz ebbe nem tartozik, így az 
önkormányzatnak kellene saját költségén biztosítani ezeket,mely jelentős összeg lenne. 
Sajnos az önkormányzat nem rendelkezik olyan földterülettel amire ezeket el tudná helyezni. 
 
Önkormányzatunk nem tervezi a külterületi utak rendbetételét, hiszen a földtulajdonosok 
nagyobb része arra jár amerre akar,és nem törődnek az utak megóvásával. 
Közel három éve társadalmi összefogással ezek rendbetétele megtörtént, sajnos ennek már  
a nyoma sem látszik. 
 
A miseút felújítására a jövő év elején lehet majd beadni a pályázatot,és amennyiben  
ez nyerne ,talán a következő év végére megvalósulhatna. 
 
A porcenláncsészék meghibásodását az E.ON felé bejelentjük. 
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Lukácsné: reagál az egyik felvetésre: 
 
A szupergyors internet kiépítésére Nemeskéren a tervek már hamarosan elkészülnek, 
várhatóan a fejlesztés a jövő évben megvalósulhat. 
 
2.)Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről  
 
Kovács József szóbeli kiegészítése:a tavalyi évben a rendőrjeink sűrűn jártak a településeket 
úgynevezett útirány terv szerint,ez már csökkent,általában négynaponta tartunk 
ellenőrzéseket a községekben. 
 
A déli határszakasz megerősítése érdekében tőlünk is vonnak el rendőröket, és feladatainkat 
csak magas túlórával tudjuk biztosítani,de olyan nincs ,hogy rendőri felügyelet nélkül  
maradjon a falu. 
 
Nemeskér bűnügyileg nem fertőzött település, kevés bűncselekmény fordul elő,de a soproni 
Rendőrkapitányság területén is felére esett vissza a bűncselekmények száma,és  felderítések 
száma is magas,az ország többi régiójához viszonyítva. 
 
                                                   ( írásos előterjesztés csatolva ) 
 
Kérdés: 
 
Horváth Zoltán: a községben néhány fiatalkorú quaddal közlekedik, mely veszélyt  
jelent az úttesten közlekedőkre,velük mit lehet tenni ? A polgárőrök már figyelmeztették őket, 
de ezt figyelmen kívül hagyták. 
 
Kovács József reagál a feltett kérdésre: 
 
A fiatalkorúaknál eredményesebb szokott lenni az elbeszélgetés,a meggyőzés,és 
az iskolai oktatás keretében a tájékoztatók megtartása. 
Természetesen az érintett gyermekekkel és szüleikkel szívesen felvesszük a kapcsolatot 
amennyiben ezt igénylik. 
 
 
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közrend és közbiztonság 
helyzetéről szóló beszámolót az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
                            
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester  
   
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
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48/2016.(XI.29.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
                                            közrend és közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót az  
                                            előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
                            
                                            Határidő: Azonnal  
 
                                            Felelős: Joóé Nagy Csilla polgármester  
 
 
3.) Tájékoztató a Lövői Polgárőr Egyesület munkájáról  
 
                                      ( írásos előterjesztés csatolva ) 
  
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Polgárőr Egyesület 
munkájáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
                            
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester  
   
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
49/2016.(XI.29.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a   
                                            Lövői Polgárőr Egyesület munkájáról szóló beszámolót az  
                                            előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
                            
                                            Határidő: Azonnal  
 
                                            Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester  
 
 
 
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” 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.  
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