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Községi Önkormányzat
Nemeskér
4/2017.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2017.május 25-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

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.)Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2016.évi zárszámadásának elfogadása
2.)Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása, a 2016. évi egységes pénzalap
végrehajtásáról beszámoló
3.)Nemeskér Község Önkormányzata 2016.Éves Ellenőrzési Jelentésének elfogadása
4.)Tájékoztató a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról
5.)Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
A jelenlévők a javasolt napirendi pontokkal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:

3

13/2017.(V.25.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
alábbi napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.)Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2016.évi
zárszámadásának elfogadása
2.)Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása, a
2016. évi egységes pénzalap végrehajtásáról beszámoló
3.)Nemeskér Község Önkormányzata 2016.Éves Ellenőrzési
Jelentésének elfogadása
4.) Tájékoztató a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról
5.) Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester

1.)Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2016.évi zárszámadásának elfogadása

Lukácsné: ismerteti a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2016.évi zárszámadását,és
pénzforgalmi mérlegét a jelenlévőknek.
Az ASP rendszer bevezetése és alkalmazása rendkívüli nagy terhet ró a pénzügyi
dolgozóinkra,a kistelepülések a tesztalanyok,hiszen nekünk minden területét ismerni kell,nem
úgy mint a városokban ahol több dolgozó van,így mindenkinek a saját területét kell csak jól
ismerni és alkalmazni. Úgy gondolom dolgozóinknak emberfeletti munkát kell végezni, sok
túlórával, a program kiforratlansága miatt.

( írásos előterjesztés csatolva )

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Lövői Közös Önkormányzati
Hivatal 2016.évi zárszámadását
40.240. 213 Ft bevétellel
33.721. 466 Ft kiadással
6.518. 747 Ft pénzmaradvánnyal
az alábbi részletezés szerint:
Kiadások:
Személyi juttatás:
24.095.935 Ft
Munkaadót terhelő járulék: 5.377.081 Ft
Dologi kiadás:
4.152.159 Ft
Beruházási kiadások:
96.291 Ft
Kiadások összesen:
33.721.466 Ft
Bevételek:
Működési célú támog.ÁH-n belül
833.582 Ft
64.358 Ft
Intézményi működési bevétel:
Központi irányítószervi támogatás : 31.403.792 Ft
Előző év költségvetési maradvány : 7.938.481 Ft
Bevételek összesen:
40.240.213 Ft
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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
14/2017.(V.25.) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Lövői
Közös Önkormányzati Hivatal 2016.évi zárszámadását
40.240. 213 Ft bevétellel
33.721. 466 Ft kiadással
6.518. 747 Ft pénzmaradvánnyal
az alábbi részletezés szerint:
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Határozat folytatása:
Kiadások:
Személyi juttatás:
24.095.935 Ft
Munkaadót terhelő járulék: 5.377.081 Ft
Dologi kiadás:
4.152.159 Ft
Beruházási kiadások:
96.291 Ft
Kiadások összesen:
33.721.466 Ft
Bevételek:
Működési célú támog.ÁH-n belül
833.582 Ft
Intézményi működési bevétel:
64.358 Ft
Központi irányítószervi támogatás : 31.403.792 Ft
Előző év költségvetési maradvány : 7.938.481 Ft
Bevételek összesen:
40.240.213 Ft
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

2.)Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása, a 2016. évi egységes
pénzalap végrehajtásáról beszámoló
Lukácsné:az év közben biztosított központi és központosított támogatások változása,valamint
az előirányzat átcsoportosítások miatt az önkormányzat 2016.évi költségvetését módosítani
szükséges.
Ismerteti az önkormányzat 2016.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 2016.évi zárszámadását, és pénzforgalmi
mérlegét.
( írásos előterjesztés csatolva )
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Lukácsné: ismerteti a 2016. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet a jelenlévőknek.
Ismerteti az elkészített vagyonkimutatást a képviselőknek.
Ismerteti az elkészített előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható következményeiről.
( Előzetes hatásvizsgálati lap csatolva)
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és
egyhangulag megalkotta az 5/2017.(V.26.) rendeletét az önkormányzat 2016.
költségvetéséről szóló 1/2016.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról.
( rendelet csatolva )
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és
egyhangulag megalkotta a 6/2017.(V. 30.) önkormányzati rendeletét a 2016. évi
zárszámadásról.
( rendelet csatolva )

3.)Nemeskér Község Önkormányzata 2016.Éves Ellenőrzési Jelentésének elfogadása
( írásos előterjesztés csatolva )

Lukácsné:a belső ellenőrzési feladatokat önkormányzatuknál Sopron és Térsége
Önkormányzati Társulás végzi.2016-ban a Nemeskér Község Önkormányzata leltározási
tevékenysége kontrolljának és lebonyolítása megszervezésének a minősítése című vizsgálatát
végezte a belső ellenőr.
A vizsgálathoz a következő javaslatokat tette:
1.)A leltárkészítési és leltározási szabályzat aktualizálása a jogszabályváltozással,
kiegészítése, módosítása a jelentésben foglaltak szerint.
2.) Számviteli politika, Eszközök és források értékelési Szabályzata dokumentumok
aktualizálása a 2015.évi jogszabályi környezetváltozással.
3.)A selejtezési eljárás lebonyolítása a leltározási munkafolyamat előtt.
4.)A vagyontárgyak egyedi azonosítására szolgáló jellemzők hiánytalan feltüntetése az
„Eszköz-karton”.
5.)A leltározás vezetése és leltárellenőri feladatok felelősségteljes ellátása,a szabályzatban
foglaltak betartása.
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A vizsgálatra az önkormányzat Intézkedési Tervét elkészítettük, benyújtottuk a belső
ellenőrzési vezető részére. A jelentésben feltárt hibák nagyobb részét kijavítottuk, a
szabályzatokat aktualizáltuk. Az intézkedési terv végrehajtásáról 2016.december 5-én írásban
beszámoltuk Sopron Megyei Jogú Város jegyzőjének.
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016.Éves
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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
15/2017.(V.25.)határozat:Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat 2016.Éves Ellenőrzési Jelentését az
előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat közlésével.
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester

4.)Tájékoztató a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról

Lukácsné: ismerteti a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról szóló 2016.évi
tájékoztatót.

( írásos előterjesztés csatolva )

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekvédelmi és
gyermekjóléti feladatokról szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglalt tartalommal
elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt tájékoztató felterjesztésével.
Határidő: 2017.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:
16/2017.(V.25.) határozat:Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról szóló tájékoztatót
az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt tájékoztató
felterjesztésével.
Határidő: 2017.június 6.
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
Lukács Antalné jegyző

5.)Egyéb feladatok
Lukácsné: az Országgyűlés 2016.június 23-án elfogadta a településkép védelméről szóló
2016.évi LXXIV. törvényt. A törvény feladatként határozza az önkormányzatok számára a
településkép fokozott védelmét,ennek érdekében minden településen meg kell alkotni a
településképi arculati kézikönyvet,és a településképi önkormányzati rendeletet.
A Miniszterelnökség képviselőinek előzetes tájékoztatása alapján ehhez településenként a
Kormány várhatóan 1 M Ft-ot biztosít majd. Ezeket erre jogosultsággal rendelkező
szakemberekkel lehet elkészíttetni és főépítészt is alkalmazni kell.
Ismerteti az Akcióterv Mérnöki Iroda Kft.-től ezek elkészítésére beérkezett ajánlatot a
jelenlévőknek. Az tervezési munkákra beérkezett árajánlat összege: 952 500 Ft.
Elmondja, hogy már több alkalommal ez a cég készítette el a településrendezési terv és
helyi építési szabályzat módosítását Lövőn és Völcsejen is.
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Hozzászólás:
Joóné Nagy Csilla: javaslom az árajánlat elfogadását, és a Kft. megbízását a munka
elvégzésével.
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nemeskér
község településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének elkészítésével
az Akcióterv Mérnöki Iroda KFT.-t bízza meg az árajánlatban foglalt összegben
és feltételekkel.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert erre vonatkozó szerződés aláírásával.
Határ idő: 2017.október 1.
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
17/2017.(V.25.) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határoz,hogy Nemeskér község településképi arculati
kézikönyvének és településképi rendeletének elkészítésével az
Akcióterv Mérnöki Iroda KFT.-t bízza meg az árajánlatban
foglalt összegben és feltételekkel.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert erre
vonatkozó szerződés aláírásával.
Határidő: 2017.október 1.
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester

Joóné Nagy Csilla: tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy a községben a szennyvízelvezetésés tisztítása kiépítésére a támogatási szerződést már megkötette a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága és
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Kft., melyet részünkre a napokban megküldtek.
A Programiroda bonyolítja az egész projektet a tervezéstől az engedélyezésig, és a kivitelezést
is. A beruházás tervezett költsége 367 632 531 Ft, várható befejezése 2019.06.30.
Egyenlőre még nem rendelkezünk teljes információval arról,hogy ehhez mekkora saját forrást
kell biztosítani az önkormányzatnak. Elmondja, hogy a beruházásról a lakosságot majd
tájékoztatni fogja, amikor erről már pontos információk állnak a rendelkezésünkre.
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