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Községi Önkormányzat
Nemeskér
7-1/2017.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2017.július 27-én az önkormányzat hivatali helyiségében a képviselő-testület
nyílt üléséről.
Jelen vannak: Joóné Nagy Csilla polgármester
Horváth Gyuláné
Horváth Zoltán
Plechl Richárd képviselők
Lukács Antalné jegyző
Meghívottak: Regényiné Demeter Mónika óvodavezető
Joó Ferenc falugondnok
Joóné Nagy Csilla: köszönti a megjelenteket és a meghívottakat, megállapítja, hogy a
képviselő-testület tagjai közül 4 fő megjelent, igazoltan távolmaradt 1 fő, 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.) Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2016/2017. nevelési évének értékelése
2.)Tájékoztató az anya-és gyermekvédelmi feladatok 2016.évi ellátásáról
3.) A partnerségi egyeztetés szabályainak megállapítása
4.)Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2016.évi munkájáról
5.)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:
22/2017.(VII.27.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
alábbi napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.)Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2016/2017. nevelési
évének értékelése
2.)Tájékoztató az anya-és gyermekvédelmi feladatok 2016.évi
ellátásáról
3.) A partnerségi egyeztetés szabályainak megállapítása
4.)Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2016.évi munkájáról
5.)Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester

Joóné Nagy Csilla: beszámol az átruházott hatáskörben hozott döntéséről:1 fő részére
újszülöttek családjának támogatását állapítottam meg 2017.első félévében.

Beszámol a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
( írásos előterjesztés csatolva )
A képviselő-testület mindkét beszámolót elfogadta.

1.)Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2016/2017. nevelési évének értékelése
( írásos előterjesztés csatolva )

Regényiné Demeter Mónika szóbeli kiegészítése: sajnos kevés óvodás gyermekünk van
Nemeskérről, a nevelési év során semmilyen probléma nem merült fel velük.
A bejáró gyermekeket az iskolabuszon utaztatjuk, ezen a következő évben sem kívánunk
változtatni, kísérő személy segíti a gyermekek fel és leszállását a buszról.
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 Lövői Napsugár Óvoda és
Bölcsőde 2016/2017.nevelési évének értékeléséről szóló beszámolót az előterjesztésben
foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
23/2017.(VII.27.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2016/2017. nevelési
évének értékeléséről szóló beszámolót az előterjesztésben
foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester

2.)Tájékoztató az anya-és gyermekvédelmi feladatok 2016.évi ellátásáról
( írásos előterjesztés csatolva )

Lukácsné szóbeli kiegészítése: a védőnőnek a mai napon családi okok miatt el kellett utaznia,
így a tájékoztató beterjesztésével engem bízott meg. A tavalyi és az idei évben is csak egy
gyermek született Nemeskéren, jelentősebb probléma nem volt a településen.
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anya –és gyermekvédelmi
feladatok 2016. évi ellátásáról szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglaltak szerint
elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
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A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
24/2017.(VII. 27.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
anya –és gyermekvédelmi feladatok 2016.évi ellátásáról
szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglaltak szerint
elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester

3.) A partnerségi egyeztetés szabályainak megállapítása
Lukácsné: minden önkormányzatnak törvény rendelkezési alapján települési arculati
kézikönyvet, településképi rendeletet kell alkotni 2017.október 1-ig, melynek elkészítésével
az Akcióterv Mérnöki Iroda Kft-t bízzuk meg,az szerződés elkészítése folyamatban van.
Első lépésként a képviselő-testületnek el kell fogadatni a partnerségi egyeztetési szabályairól
szóló rendelet. Az elkészített rendelet-tervezetet írásban kiadtuk, kérem erről a véleményüket,
javaslatukat.

Hozzászólás:
Joóné Nagy Csilla: a Kft. ügyvezetője már megkezdte a településen a fényképezést az arculati
kézikönyvhöz. Javaslom a rendelet-tervezet elfogadását.
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és
egyhangulag megalkotta a 7/2017.(VIII.04.) önkormányzati rendeletét a településfejlesztéssel és településrendezéssel, a településképi arculati kézikönyvvel és a
településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól.
( rendelet csatolva )

4.)Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2016.évi munkájáról

( 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 falugondnoki szolgálat 2016.évi
munkájáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével.
Határidő: 2017.augusztus 10.
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
Lukács Antalné jegyző
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
25/2017.(VII.27.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
falugondnoki szolgálat 2016.évi munkájáról szóló beszámolót az
előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat
közlésével.
Határidő: 2017.augusztus 10.
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
Lukács Antalné jegyző
5.)Egyéb feladatok
Lukácsné: a képviselő-testület 2016.december 13-i ülésén úgy döntött, hogy a bekötési
vízmérőket a Soproni Vízmű Zrt-től átveszi.
A bekövetkezett jogszabályi változások miatt ennek felülvizsgálatát kéri a szolgáltató a
Soproni Vízmű Zrt.,a levelükben leírtakat figyelembe véve. Ismereti a Zrt. gazdasági
igazgatójától érkezett levelet a jelenlévőknek. A jogszabályi változás a bekötési vízmérők 4
év helyett 8 éves hitelességi ideje kezelése szükségessé tette,hogy a társaságuk a vízmérőcsere
folyamatát felülvizsgálja.
A bekötési vízmérők elhasználódása esetén a tulajdonos feladata azok felújításáról, pótlásáról
való gondoskodás. Ez önkormányzati tulajdon esetén a használati díjat terheli,míg társasági
tulajdonnál a társasági forrásból történik. Társasági tulajdon esetén több forrás marad az
önkormányzatoknál egyéb víziközmű beruházási feladatokra.
Az önkormányzat számára kedvezőbb ha a Soproni Vízmű Zrt. tulajdonában maradnak a
bekötési vízmérők,hiszen ebben az esetben ezek költsége őket terheli.
Javaslom ismételten döntsön a testület ez ügyben, és a korábbi döntését helyezze hatályon
kívül.

7

Hozzászólás:
Joóné Nagy Csilla: javaslom a bekötési mérőket ne vegyük át a Soproni Vízmű Zrt-től.

Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat közigazgatási
területén rendszer független víziközmű elemnek minősülő, bekötési vízmérőket nem kívánja
visszavenni a Soproni Vízmű Zrt.-től.
A képviselő-testület egyidejűleg az 55/2016.(XII.13.) határozatát hatályon kívül helyezi.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésével.
Határidő: 2017.augusztus 1.
Felelős: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
26/2017.(VII.27.) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat közigazgatási területén rendszer független víziközmű elemnek minősülő,
bekötési vízmérőket nem kívánja visszavenni a Soproni Vízmű Zrt.-től.
A képviselő-testület egyidejűleg az 55/2016.(XII.13.) határozatát hatályon kívül helyezi.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésével.
Határidő: 2017.augusztus 1.
Felelős: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester
Lukácsné: a Megyei Gyámhivatal a lövői székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálatnál ellenőrizte a házi segítségnyújtást, ennek során megállapította, hogy a térítési
díjak megállapításáról csak Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
rendelkezett.
A jogalkotásról szóló törvény 5.§ (1a) bekezdése szerint társulás esetén az önkormányzati
rendelet megalkotására a társulási megállapodásban kijelölt vagy ennek hiányában a társulás
székhelye szerinti önkormányzat képviselő-testületet jogosult a térítési díj megállapítására.
A rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzat képviselőtestületének hozzájárulása szükséges. Mivel a társulásnak az önkormányzat is tagja, javaslom
a rendelet megalkotásához a képviselő-testület járuljon hozzá.
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Joóné Nagy Csilla alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény 5. § (1a) és 6. § (1) bekezdései alapján a házi segítségnyújtás térítési díjának
megállapításával Lövő Község Önkormányzatának, a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálati Társulás székhelytelepülésének Képviselő-testületét hatalmazza fel.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert azzal, hogy a határozatot Lövő Község
Önkormányzatának küldje meg.
Határidő: 2017.augusztus 10.
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
27/2017.(VII.27.) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) és
6. § (1) bekezdései alapján a házi segítségnyújtás térítési
díjának megállapításával Lövő Község Önkormányzatának, a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás
székhelytelepülésének Képviselő-testületét hatalmazza fel.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert azzal, hogy a
határozatot Lövő Község Önkormányzatának küldje meg.
Határidő: 2017.augusztus 10.
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester

Joóné Nagy Csilla: minden évben megrendezésre kerül, a nemes előnevű települések
találkozója. Az ebben résztvevő települési önkormányzatok úgy döntöttek, hogy mindenki
valamilyen összeggel támogatja a rendező szervezetet. Az idei évben Nemesdéd Község
Önkormányzata rendezte meg ez a találkozót. Javaslom a képviselő-testületnek
50 000 Ft-tal támogassa a Nemesdéd Község Önkormányzatát.
A jelenlévők a javaslattal egyet értettek.
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Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testület a nemes előnevű települések
találkozójának megrendezéséhez 50 000 Ft támogatást biztosít Nemesdéd Község
Önkormányzata részére.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a támogatás átutalásával.
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
28/2017.(VII.27.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testület a nemes
előnevű települések találkozójának megrendezéséhez 50 000 Ft
támogatást biztosít Nemesdéd Község Önkormányzata részére.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a támogatás
átutalásával.
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester

Joóné Nagy Csilla: ismerteti Spes53 Bt.-től érkezett eszköztámogatási kérelmet mely az
alábbiakat tartalmazza:Az idei ősztől a háziorvosi rendelőkben történő e-rendszer
bevezetésével,új informatikai eszközök, úgy mint laptop,nyomtató nélkülözhetetlenné
válnak, ehhez kéri a támogatás megállapítását Dr.Ölbei Mária orvos.
Az alábbi eszközökre beszerzésére van szükség: egy nagy teljesítményű laptop (mely 248 00
Ft + ÁFA), receptek nyomtatására alkalmas nyomtatóra (140 000 Ft ) a Magyar Orvosi
Kamara által megjelölt informatikai rendszer,mely nélkülözhetetlen a háziorvosi
tevékenységhez, ennek egyszeri telepítési költsége 150 000 Ft + ÁFA.
Javaslom eszközvásárlásra 50 000 Ft támogatás megállapítását a Bt.-nek.
Már régóta probléma,hogy a recepteket megírása nem helyben történik,úgy gondolom ezen
fejlesztéssel ez most megoldódik.
Hozzászólás:
Horváth Gyuláné: 50 000 Ft támogatás megállapítását javaslom.

A jelenlévők a javaslattal egyet értettek.
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Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete eszközvásárlásra 50 000 Ft
támogatást állapít meg a Spes53 Bt. részére.
A képviselő-testület a 2017.évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást
rendeli el:
ZÁROLÁS: költségvetési tartalék terhére 50 000 Ft.
KIADÁSI PÓTELŐIRÁNYZAT: 999000-1 Szakfeladatra el nem számolt tételként K 89
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb vállalkozásoknak
előirányzaton,066020 Város-és községgazdálkodási szolgáltatás kormányzati funkcióra
eszközvásárlásra 50 000 Ft biztosítása a Spes53 Bt. részére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Megállapodás megkötésére.
Határidő: 2017.október 31.
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
29/2017.(VII.27.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
eszközvásárlásra 50 000 Ft támogatást állapít meg a Spes53 Bt. részére.
A képviselő-testület a 2017.évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást
rendeli el:
ZÁROLÁS: költségvetési tartalék terhére 50 000 Ft.
KIADÁSI PÓTELŐIRÁNYZAT: 999000-1 Szakfeladatra el nem számolt tételként K 89
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb vállalkozásoknak
előirányzaton,066020 Város-és községgazdálkodási szolgáltatás kormányzati funkcióra
eszközvásárlásra 50 000 Ft biztosítása a Spes53 Bt. részére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Megállapodás megkötésére.
Határidő: 2017.október 31.
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
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Joóné Nagy Csilla: ismerteti a Soproni Vízmű Zrt. a szennyvíz-elvezető és tisztító-rendszer
kiépítésével kapcsolatosan érkezett levelét mely az alábbiakat tartalmazza:
Nemeskér község szerepel a 1084/2016.(II.29.) számú „Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról „ szóló kormányhatározatban,mint olyan település,ahol megtörténik a szennyvízelvezető rendszer kiépítése.
A Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.( továbbiakban: NFP) kötött konzorciumi
szerződést a pályázatok előkészítésére,a közbeszerzések lefolytatására,a műszaki ellenőri
feladatok ellátására és projekt menedzsment feladatok elvégzésére.
A támogatási szerződést szintén a NFP kötötte meg a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal.
Az NFP megbízása alapján elkészítésre kerülnek a víziközművek pályáztatásához szükséges
tervek és az NFP készíti elő,és koordinálja a keret megállapodásos közbeszerzési eljárást is.
A kiválasztott ajánlattevővel az NFP köti majd meg a kiviteli tervek elkészítésére, azok
vízjogi engedélyezésére, valamint a kivitelezésre vonatkozó keret megállapodást,mellyel
–várhatóan év végéig – lezárul a projekt első szakasza.
A jelenlegi eljárási rendnek megfelelően szükség lesz a keret megállapodásokhoz illeszkedő
konkrét kivitelezési szerződésekre is,melyeket az önkormányzatnak kell majd aláírnia,
megkötnie a kivitelezővel.
Az NFP tájékoztatása alapján a munka finanszírozásához az állami önerő támogatást is
figyelembe véve a Kormány 100 %-os támogatást fog nyújtani.
A projekttel kapcsolatos 2017.augusztus 10-én 18.00 órakor közmeghallgatást tartunk,
melyen tájékoztatót tart Varga Ákos a Soproni Vízmű Zrt. műszaki igazgatója.
Hozzászólás:
Horváth Zoltán: nagy álmunk valósulhat meg ezzel a projekttel, és megszűnnek majd a
szippantási problémák is.
Joóné Nagy Csilla: nemrégen beköltözött a Fő utca 40.számú házba egy család.
A lakásban nincsenek közművek, az udvar rendezetlen, több roncsautó áll, jelenleg áldatlan
állapotok uralkodnak. Kérem a jegyzőnőt tegyen meg minden ennek körülménynek a
megszűntetése érdekében.
-Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Hivatal előtt lévő két fenyőfa, és a Párkányiék
kertjében lévő nyárfa kivágatására talált egy vállalkozót, aki szakszerűen és balesetmentesen
el tudja végezni ezt a munkát.
Lukácsné reagál a felvetésre: a felvetett problémára igyekszünk megoldást találni a
lehetőségeink függvényében.
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