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Községi Önkormányzat
Nemeskér
11-1/2016.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2016.december 13-án az önkormányzat hivatali helyiségében a képviselő-testületet
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 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.)Beszámoló a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2016.évi működéséről
2.) A képviselő-testület 2017.évi munkatervének elfogadása
3.)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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52/2016.(XII.13.) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az alábbi napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.)Beszámoló a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2016.évi
működéséről
2.) A képviselő-testület 2017.évi munkatervének elfogadása
3.)Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester

1.)Beszámoló a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2016.évi működéséről
( 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 2016. évi működéséről szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint
elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Lukács Antalné jegyző
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
53/2016.(XII.13.)határozat:Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2016.évi működéséről
szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Lukács Antalné jegyző

4

2.)A képviselő-testület 2017.évi munkatervének elfogadása
Joóné Nagy Csilla: ismerteti a képviselő-testület a 2017.évi munkatervét. Elmondja, hogy
a terv a kötelező napirendi pontokat tartalmazza,természetesen a felmerülő egyéb ügyeket a
képviselő-testület megtárgyalja.
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi munkatervét az
előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
Lukács Antalné jegyző
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
54/2016.(XII.13.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2017. évi munkatervét az előterjesztésben foglalt tartalommal
elfogadja.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester

3.) Egyéb feladatok
Lukácsné: ismerteti a Soproni Vízmű Zrt-től érkezett megkeresést a jelenlévőknek.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 64.§ (2)
bekezdésében 2014. decemberében - a bekötési vízmérőkhöz kapcsolódó mérőcsere és
hitelesítési költségek teherviselésében - történt változás miatt 2015 év elején az
önkormányzat közigazgatási területén lévő bekötési vízmérők térítés nélküli átadásátvételére került sor Soproni Vízmű Zrt. felé.
A Rendelet 2015. decemberében történt módosítása már lehetővé teszi, hogy a bekötési
vízmérőkkel kapcsolatos mérőcsere és hitelesítési költségeket a víziközmű-szolgáltató a vele
kötött üzemeltetési szerződésben – a mérők tulajdoni viszonyától függetlenül - átvállalhassa.
Az ennek megfelelő 2016. július 1-től hatályos Bérleti-üzemeltetési szerződésüket (5.2.6.
pont) a Magyar Energetikai- és Közmű-szabályozási Hivatal 2016. októberében jóváhagyta,
így lehetőség nyílik a bekötési vízmérők önkormányzati tulajdonba történő átadására
(visszaadására).
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A korábbi térítés nélküli átadásra tekintettel a bekötési vízmérők önkormányzati tulajdonba
történő átadására (visszavételére) is térítés nélkül kerülne sor. A térítés nélküli átadás az
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 11.§ (1) bekezdése alapján
adóköteles, azonban az emiatt felszámított ÁFÁ-t a víziközmű-vagyon használatba-adására
tekintettel az ÁFA alany önkormányzatok levonhatják. A nem ÁFA alany önkormányzatok
esetén a 2015. évi átadás-átvétel ÁFA felszámítása nélkül történt. Így csak azon vízmérők
átadása keletkeztet ÁFA fizetési kötelezettséget, amelyek beszerzését (elhasználódás miatti
pótlását) már a Soproni Vízmű végezte. A Soproni Vízmű ezen vízmérők átadás-átvételéhez
kapcsolódóan fizetendő ÁFA összegét elengedett követelésként magára vállalja.
Kérik, hogy a fentiek alapján képviselő-testület hozzon döntést arról, hogy a közigazgatási
területén lévő, jelenleg a részvénytársaság tulajdonában lévő bekötési vízmérőket
önkormányzati tulajdonba át kívánja e venni.
Hozzászólás:
Joóné Nagy Csilla: javasolja a bekötési vízmérők térítésmentes átvételét.
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat közigazgatási
területén rendszer független víziközmű elemnek minősülő,bekötési vízmérőket jelen
határozat szoros mellékletét képező szerződésen foglaltaknak megfelelően 2017.január 1-jei
fordulónappal a Soproni Vízmű Zrt.-től térítésmentesen átveszi.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a térítésmentes átadás-átvételről
szóló szerződést aláírja.
Határidő: 2017.február 20.
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:
55/2016.(XII.13.) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat közigazgatási területén rendszer független víziközmű elemnek minősülő,
bekötési vízmérőket jelen határozat szoros mellékletét képező szerződésen foglaltaknak
megfelelően 2017.január 1-jei fordulónappal a Soproni Vízmű Zrt.-től térítésmentesen
átveszi.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a térítésmentes átadás-átvételről
szóló szerződést aláírja.
Határidő: 2017.február 20.
Felelős: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester
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Lukácsné: ismerteti az önkormányzat 2016.évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetet a jelenlévőknek. Elmondja, hogy a költségvetés módosítására a pótelőirányzatok, és
a bevétel- és kiadás nemek közti átcsoportosítás miatt van szükség, ezeket ismerteti.
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 9/2016.(XII.23.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat
2016.évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról.

( rendelet csatolva )

Joóné Nagy Csilla: tegnapi napon jó hírt kaptam a Nemzeti Fejlesztési Programirodától, ezt
ismerteti. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a településüket érintő szennyvíz beruházás
„Nemeskér község szennyvízelvezetése és -tisztítása” címen nevesítésre került a Környezeti
és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozatban.
A tárgyi projekttel kapcsolatosan a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. dolgozza
ki a közbeszerzések egységes lebonyolításának rendszerét. Konzorciumvezetőként előkészíti a
projekteket, ellátja a projektek megvalósításával kapcsolatos projektmenedzsment feladatokat,
lebonyolítja a közbeszerzési eljárásokat, ellátja a projektek megvalósításával kapcsolatos
műszaki ellenőri feladatokat az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt
kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a
nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020
programozási időszakban a szennyvízelvezetési és - tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az
ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014 (XII.19.) Kormányrendelet felhatalmazása alapján.
Nagyon jó hír ez nekünk, mert ezáltal lehetővé válik a községben a szennyvízcsatornahálózat kiépítése. A Soproni Vízmű Zrt. segítségével sikerült eddig is eljutnak,és a héten
tárgyalunk a szakemberekkel arról,hogy a beruházás megvalósítása érdekében milyen
lépéseket kell tennünk.
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Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,hogy Nemeskér
községben a szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása érdekében jelen
határozat melléklete szerint Konzorciumi Együttműködési Megállapodást köt a NFP
Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal.
A képviselő-testület felhatalmazza Joóné Nagy Csilla Emőke polgármestert a mellékelt
Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírására, egyben a képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert arra,hogy a projekttel kapcsolatos bármely releváns
dokumentumot a későbbiek folyamán önállóan elfogadja,aláírja.
Határidő: 2017.február 20.
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:
56/2016.(XII.13.) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy Nemeskér községben a szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása
érdekében jelen határozat melléklete szerint Konzorciumi Együttműködési Megállapodást köt
a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal.
A képviselő-testület felhatalmazza Joóné Nagy Csilla Emőke polgármestert a mellékelt
Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírására, egyben a képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert arra,hogy a projekttel kapcsolatos bármely releváns
dokumentumot a későbbiek folyamán önállóan elfogadja,aláírja.
Határidő: 2017.február 20.
Felelős: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester

Kérdés:
Horváth Zoltán: mi történik azon személyekkel akik nem fizetik meg a gépjárműadót ?

Lukácsné reagál a felvetésre:
A gépjárműadó hátralék adók módjára behajtható,letiltható a bérből, és a nyugdíjból is.
Egy évi hátralék után pedig kezdeményezzük a gépjármű forgalomból történő kivonását
az Okmányirodánál.
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