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Községi Önkormányzat
Nemeskér
2/2017.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2017.február 14-én 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
Hasza Lajosné gazd. főmunkatárs

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 napirendre az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat
fogadja el a mai ülésén:
1.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás
szabályozása
2.) A polgármester és alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
3.) Az önkormányzat 2017.évi pénzügyi tervének elfogadása
4.) Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
A jelenlévők a javasolt napirendi pontokkal egyetértettek.
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A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
3/2017.(II.14.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
közszolgáltatás szabályozása
2.) A polgármester és alpolgármester tiszteletdíjának és
költségtérítésének megállapítása
3.) Az önkormányzat 2017.évi pénzügyi tervének elfogadása
4.) Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester

Joóné Nagy Csilla: Beszámol a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról. Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy átruházott hatáskörben 2016.második
félévben döntést nem hozott.
( írásos előterjesztés csatolva )
A képviselő-testület a beszámolót elfogadta.

1.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás
szabályozása
Lukácsné: 2017.január 1-től a községben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat
az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
látja el. Ennek megfelelően az új szabályozásra a rendelet-tervezetet elkészítettem.
Ismerteti az előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható következményeiről.
(Előzetes hatásvizsgálati lap csatolva )
Hozzászólás:
Joóné Nagy Csilla: az előző szolgáltató a 70 év feletti egyedülállóknak ingyenesen biztosította
a szállítást, sajnos önkormányzatunk anyagi helyzete nem tesz lehetővé, hogy ezt átvállaljuk,
így most nekik is fizetni kell a díjat.
A díjak csökkentése érdekében lehetősége van az 1 fős családoknak 60 l-es,2 fős
háztartásoknak 80 l-es edényzet beszerzésére,és akkor erre kell majd szerződni is.
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A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és
egyhangulag megalkotta a 1/2017.(II.23.) önkormányzati rendeletét az települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról.
( rendelet csatolva )
2.) A polgármester és alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Lukácsné:A polgármester illetményéről és tiszteletdíjáról, költségtérítéséről Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban : Mötv.)71.§-a
rendelkezik.
A Mötv.71.§ (2) bekezdése kimondja:
„A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere
megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik az
államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről,valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok
jogállásáról
szóló
törvényben
meghatározott
alapilletményéből,
illetménykiegészítéséből,vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével.”
Ennek összege jelenleg 997 170 Ft.
A Mötv. alapján a polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg
b.) 30 %-a a 500 fő és az alatti lakosságszámú település polgármestere esetében.
A Mötv. 71.§ (5) bekezdése alapján:
„A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50 %-ával
megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a
képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.”
Ennek alapján a polgármesternek 500 fő és az alatti lakosságszám esetén 149 576 Ft
tiszteletdíj állapítható meg. A törvény ettől való eltérítésre lehetőséget nem biztosít.
A Mötv. 71.§ (6) bekezdése értelmében:
A főállású polgármester,a társadalmi megbízatású polgármester,a megyei önkormányzat
közgyűlésének elnöke havonta az illetményének,tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott
összegű költségtérítésre jogosult.
Ez a mi önkormányzatunk esetében 22 436 Ft lehet. Ennél magasabb összegű költségtérítés
megállapítására a képviselő-testületnek nincs lehetősége.
Az Mötv. 49. § (1) alapján:
A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját
az ügy személyesen érinti. Az önkormányzati képviselő köteles bejelenteni a személyes
érintettséget. A kizárásról az érintett önkormányzati képviselő kezdeményezésére vagy
bármely önkormányzati képviselő javaslatára az képviselő-testület dönt.
Joóné Nagy Csilla Emőke bejelenti a személyes érintettségét.
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Musztácsné Szigethy Zsanett az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Joóné Nagy Csilla Emőke
polgármestert a döntéshozatalból nem zárja ki.
Határidő: Azonnal
Felelős: Musztácsné Szigethy Zsanett alpolgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal,1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta.
4/2017.(II.14.) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Joóné
Nagy Csilla Emőke polgármestert a döntéshozatalból nem zárja ki.
Határidő: Azonnal
Felelős: Musztácsné Szigethy Zsanett alpolgármester

Musztácsné Szigethy Zsanett : javaslom a képviselő-testületnek, hogy a polgármester asszony
tiszteletdíját 149 576 Ft-ban, költségtérítését 22 436 Ft-ban állapítsa meg.
Musztácsné Szigethy Zsanett az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete Joóné Nagy Csilla Emőke
polgármester részére 2017.január 01- től
a.) havi 149 576 Ft tiszteletdíjat,
b.) havi
22 436 Ft költségtérítést állapít meg.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat közlésével.
Határidő: 2017.február 20.
Felelős: Musztácsné Szigethy Zsanett alpolgármester
Lukács Antal Györgyné jegyző

Hozzászólás:
Joóné Nagy Csilla Emőke: eddig 50 000 Ft volt a tiszteletdíjam,és 7 500 Ft költségtérítést
kaptam. Mivel a központi költségvetés a tiszteletdíj különbözetét megtéríti, így erről most
nem kívánok lemondani.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
5/2017.(II.14.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester részére 2017.január 01- től
a.) havi
b.) havi

149 576 Ft tiszteletdíjat,
22 436 Ft költségtérítést állapít meg.

A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat
közlésével.
Határidő: 2017.február 20.
Felelős: Musztácsné Szigethy Zsanett alpolgármester
Lukács Antal Györgyné jegyző
Lukácsné: A 2016. december 31-én hatályos Mötv. 71. § (4) és (5) bekezdés szerinti
polgármesteri illetmény és a tiszteletdíj, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról szóló 2016. évi CLXXXV. törvénnyel
módosított 71. § (4) bekezdés szerinti polgármesteri illetmény és a 71. § (5) bekezdése
szerinti tiszteletdíj összegének különbözetét az állam a központi költségvetésből – a
települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képességének figyelembevételével – a
Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott mértékben a
helyi önkormányzatok számára évente megtéríti. (Mötv. 146/C. §)

A polgármester illetményének változása együtt jár az alpolgármester illetményének/
tiszteletdíjának, valamint költségtérítésének újbóli megállapításával (az arról történő
lemondás esetén is).
Az Mötv. 80. § (1) bekezdése alapján a főállású alpolgármester illetményének összegét a
polgármester illetménye 70-90%-a közötti összegben a képviselő-testület állapítja meg. Ehhez
képest az Mötv. 80. § (1a) bekezdése – az Mötv. indokolása szerint települési takarékossági
szempontokra figyelemmel – akként rendelkezik, hogy a 10.000 fő vagy az alatti
lakosságszámú település alpolgármestere illetményének összegét a képviselő-testület állapítja
meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a polgármester illetménye 90%-át.
Az Mötv. 80. § (2) bekezdése szerint a társadalmi megbízatású alpolgármester
tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi
megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át. A társadalmi megbízatású alpolgármester a
tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli
nyilatkozatával lemondhat.
Az Mötv. 80. § (3) bekezdése értelmében a főállású alpolgármester, a társadalmi megbízatású
alpolgármester havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű
költségtérítésre jogosult.
Musztácsné Szigethy Zsanett bejelenti a személyes érintettségét.
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Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Musztácsné Szigethy Zsanett
alpolgármestert a döntéshozatalból nem zárja ki.
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal,1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta.
6/2017.(II.14.) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Musztácsné Szigethy Zsanett alpolgármestert a döntéshozatalból
nem zárja ki.
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester

Joóné Nagy Csilla: javaslom Musztácsné Szigethy Zsanett alpolgármester részére
2017.január 1-től
a.) havi
b.)havi

134 618 Ft tiszteletdíjat
20 193 Ft költségtérítést megállapítson meg a testület.

Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Musztácsné Szigethy Zsanett
alpolgármester részére 2017.január 01-től
a.) havi
b.) havi

134 618 Ft tiszteletdíjat
20 193 Ft költségtérítést megállapít meg .

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével.
Határidő: 2017.február 20.
Felelős: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyet értettek.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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7/2017.(II.14.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Musztácsné Szigethy Zsanett alpolgármester részére
2017.január 01- től
a.) havi 134 618 Ft tiszteletdíjat
b.) havi
20 193 Ft költségtérítést állapít meg.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat
közlésével.
Határidő: 2017.február 20.
Felelős: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester

Musztácsné Szigethy Zsanett bejelenti, hogy tiszteletdíjra és költségtérítésre nem tart igény.
A lemondása a ciklus végéig érvényes. A képviselő-testület a bejelentést tudomásul vette.
A lemondó nyilatkozat a jegyzőkönyvhöz csatolva.

3.)Az önkormányzat 2017.évi pénzügyi tervének elfogadása
( írásos előterjesztés csatolva )
Joóné Nagy Csilla: ismerteti az önkormányzat 2017.évi bevételeit és kiadásait a
jelenlévőknek.
Az idei évben várhatóan az NFP-vel kötött konzorciumi megállapodás alapján a
csatornahálózat kiépítésére vonatkozó terveket, engedélyeket elkészítik, és a közbeszerzés
lezárul, a kivitelezésre várhatóan a következő évben kerül majd sor. Ennek a beruházásnak
a kivitelezését már nagyon régóta szeretnénk,most elérhetőnek tűnik a központi támogatással.
A beruházáshoz várhatóan 10 %-os önrészt kell biztosítanunk. A meglévő pénzünket a célok
között rangsorolva kell majd felhasználnunk. A községben a csapadékvíz elvezetése több
helyen gondot jelent, így ennek megoldására pályázati lehetőséget keresünk, vagy
amennyiben erre nem lesz lehetőség, esetleg önerőből is fel kell vállalni bizonyos szakaszt.
Természetesen ehhez tervekre is szükség lesz, mely jelentős költséggel jár. Tervezzük a
buszmegálló és annak környékének a rendbetételét, a Hivatal előtt lévő fenyőfák kivágását is.
Elmondja, hogy a tervezett útfelújítást melyre támogatást nyer az önkormányzat, 2018.évben
szeretnék megvalósítani,amennyiben erre a támogató lehetőséget ad. Kéri a jegyzőt nézzen
utána a kapott támogatás meddig használható fel.
A képviselők véleményét kéri arról, milyen fejlesztéseket javasolnak.
Hozzászólások:
Horváth Gyuláné: javasolja az idén csak a legszükségesebb dolgokra költsön az
önkormányzat,a nagyobb fejlesztésekre a csatornahálózat kivitelezése után kerüljön csak sor.
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Hasza Lajosné: elmondja minden jel arra mutat,hogy a Magyar Államkincstár a
számlavezetést is átveszi,ezáltal a tervezett előirányzatoktól eltérni csak az ő engedélyükkel
lehet majd.
Elmondja az önkormányzatnak biztosított központi támogatás nagyon kevés, ebből is
két feladatra adott támogatás kötött,melyet csak kulturális és szociális célra lehet felhasználni.
Amennyiben nem ezekre kerül felhasználásra vissza kell azt fizetni.
Tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy az idei évben lövői Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálati Társulásnak is kell betérítést fizetni a feladatellátásért.
Joóné Nagy Csilla: javasolja a képviselőknek, hogy a községben működő civil szervezeteknek
(Vöröskereszt Alapszervezete Nemeskér,Lövői Polgárőr Egyesület Nemeskéri Szervezete,
Margaréta Nyugdíjas Klub,Nemeskéri Énekkar) az idei évben is biztosítsanak 50 000 Ft
összegű támogatást.
Lukásné: ismerteti az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet, és az
előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható következményeiről.
Javasolja,hogy a szociális keret terhére a lövői általános iskolába és a lövői óvodába járó
gyermekek részére a képviselő-testület biztosítson ingyenes étkeztetést. Tájékoztatja a
jelenlévőket arról,hogy jelenleg a két intézményben hány gyermek veszi igénybe az étkezést.
( Előzetes hatásvizsgálati lap csatolva )

Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a községben működő civil
szervezetek 2017.évi támogatását az alábbiak szerint állapítja meg:
Vöröskereszt Alapszervezete Nemeskér
Lövői Polgárőr Egyesület Nemeskéri Szervezete
Margaréta Nyugdíjas Klub
Nemeskéri Énekkar

50 000 Ft
50 000 Ft
50 000 Ft
50 000 Ft

A megállapított támogatásokat az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló
rendelete tartalmazza.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a támogatási megállapodások megkötésével.
Határidő: 2017.március 15.
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:
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8/2017.(II.14.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
a községben működő civil szervezetek 2017.évi támogatását az
alábbiak szerint állapítja meg
Vöröskereszt Alapszervezete Nemeskér
Lövői Polgárőr Egyesület Nemeskéri Szervezete
Margaréta Nyugdíjas Klub
Nemeskéri Énekkar

50 000 Ft
50 000 Ft
50 000 Ft
50 000 Ft

A megállapított támogatásokat az önkormányzat 2017.évi
költségvetéséről szóló rendelete tartalmazza.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a támogatási
megállapodások megkötésével.
Határidő: 2017.március 15.
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
Lukács Antalné jegyző
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Lövői
Napsugár Óvodába és Bölcsődébe,és a Lövői Általános Iskolába járó nemeskéri gyermekek
részére 2017.február 1-től -2017.december 31-ig ingyenes étkeztetést biztosít.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a névre szóló számlák kiegyenlítésével.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
9/2017.(II.16.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határoz, a Lövői Napsugár Óvodába és Bölcsődébe,és a Lövői
Általános Iskolába járó nemeskéri gyermekek részére 2017.
február 1-től- 2017.december 31-ig ingyenes étkeztetést biztosít.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a névre szóló számlák
kiegyenlítésével.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
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A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és
megalkotta a 2/2017.(II.24.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2017.évi
költségvetéséről.
( rendelet csatolva )
4.)Egyéb feladatok
Lukácsné: ismerteti Egyházasfalu Község Önkormányzatának polgármesterétől érkezett
megkeresést. Egyházasfalu Község Önkormányzata szeretné megkeresni a Soproni Vízmű
Szakértői Bizottságát azért,hogy a közös pénzügyi alapból a 6 millió forint összegben
engedélyezze Egyházasfalu,Széchenyi utca végénél kezdődő belterület vonatkozásában a vízés csatorna-hálózat bővítését. A polgármester úr kéri Nemeskér Község Önkormányzatát
mint a Lövő Térségi Vízellátó Rendszer résztulajdonosát,hogy a járuljon hozzá a kérésének a
teljesítéséhez.
Hozzászólás:
Joóné Nagy Csilla: javaslom az egyházasfalui polgármester úr kérését támogassa a képviselőtestület.
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatnak Képviselő- testülete mint a Lövő Térségi Vízellátó
Rendszer résztulajdonos önkormányzata hozzájárul ahhoz,hogy Egyházasfalu Község
Önkormányzatánál a közös pénzügyi alapból Egyházasfalu település pénzügyi egyenlege
terhére 6 millió forint összegben megvalósulhasson a víz-és csatornahálózat bővítése
Egyházasfalu,Széchenyi utca végénél kezdődő belterület vonatkozásában.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésére.
Határidő: 2017.március 10.
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:
10/2017.(II.14.) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatnak Képviselő- testülete mint a
Lövő Térségi Vízellátó Rendszer résztulajdonos önkormányzata hozzájárul ahhoz,hogy
Egyházasfalu Község Önkormányzatánál a közös pénzügyi alapból Egyházasfalu település
pénzügyi egyenlege terhére 6 millió forint összegben megvalósulhasson a víz-és csatornahálózat bővítése Egyházasfalu,Széchenyi utca végénél kezdődő belterület vonatkozásában.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésére.
Határidő: 2017.március 10.
Felelős: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester
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