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Községi Önkormányzat  
 
Nemeskér      
 
11/2017. 
 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
 
Készült: 2017.december 20-án 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 napirendre 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 2017.évi működéséről 
   
2.) A képviselő-testület 2018.évi munkatervének elfogadása                    
 
3.)Nemeskér Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadása 
       
4.)Egyéb feladatok 
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
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A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
42/2017.(XII.20.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
alábbi napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén: 
 
1.)Beszámoló a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi működéséről 
   
2.) A képviselő-testület 2018.évi munkatervének elfogadása                    
 
3.)Nemeskér Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadása 
       
4.)Egyéb feladatok 
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester 
 
 
1.)Beszámoló a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2017.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 2017. 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: 
 
43/2017.(XII.20.)határozat:Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
                                            Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi működéséről  
                                            szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
 
                                           Határidő: Azonnal  
 
                                           Felelős: Lukács Antalné jegyző  
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3.)A képviselő-testület 2018.évi munkatervének elfogadása  
 
Joóné  Nagy Csilla: ismerteti a képviselő-testület a 2018.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 2018. évi munkatervét az 
előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: Folyamatos         
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester 
               
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
44/2017.(XII.20.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
                                             2018. évi munkatervét az előterjesztésben foglalt tartalommal 
                                             elfogadja. 
 
                                             Határidő: Folyamatos  
 
                                             Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester 
 
 
3.)Nemeskér Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadása 
 
Joóné Nagy Csilla: jogszabályi előírás kötelezővé tette az önkormányzatok részére a 
Települési Arculati Kézikönyv elkészítését. A településkép védelméről szóló 2016. évi 
LXXIV. törvény (a továbbiakban Tvtv.) 16. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat 
képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról 
szóló 2016. évi CLXXIV. törvény által megállapított szabályaival és a végrehajtására kiadott 
kormányrendelettel összhangban megalkotja a településképi rendeletét. A Tvtv. 4. §-a 
rendelkezései határozzák meg a településképi arculati kézikönyv elkészítésének 
kötelezettségét, amely alapját képezi a településképi rendelet megalkotásának.  
 
A lakosok, valamint az önkormányzat közötti véleményeztetési eljárás szabályai is rendezésre 
kerültek. A TAK és a településképi rendelet megalkotásába az önkormányzat be kívánja vonni 
a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkező természetes vagy jogi személy vagy 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteket, Nemeskér székhellyel, telephellyel 
rendelkező gazdálkodó szervezeteket, illetve nemeskéri székhellyel bejegyzett civil 
szervezeteket.  
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A TAK-ba, illetve a rendeletbe kívánja szabályozni a település építési szabályait, megfelelő 
leírást és előírást kíván adni az egységes településkép fenntartása érdekében. 
 
A lakossági fórumokat 2017.november 28-án és 2017.december 11-én megtartottuk. 
Fórumot követő 8 napon belül észrevétel, javaslat, vélemény nem érkezett be 
önkormányzatukhoz. 
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem érkezett. 
 
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településképi Arculati 
Kézkönyvének és településképi rendeletének megalkotása tárgyában megtartott lakossági 
fórumokról szóló polgármesteri tájékoztatót tudomásul veszi.    
 
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: 
 
45/2017.(XII.20.) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
                                              Településképi Arculati Kézkönyvének és településképi  
                                              rendeletének  megalkotása tárgyában  megtartott   
                                              lakossági fórumokról szóló polgármesteri tájékoztatót 
                                              tudomásul veszi.    
 
                                              Határidő: Azonnal  
 
                                              Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester 
 
 
Joóné Nagy Csilla: a Településképi Arculati Kézikönyv bemutatja Nemeskér településképét, 
településkarakterét, a településkép szempontjából meghatározó építészeti, műemléki, táji és 
természeti értékek, településképi jellemzőket. 
A TAK építészeti útmutató része részletesen kitér az épületek magasságára, tetőhajlásszögre, 
tetőformákra, bemutatja a jellemző ajtó, ablak és tornáctípusokat és színeket, a 
homlokzatépítés és anyaghasználat jellemzőit. 
Ezen kívül kitér a kézikönyv a kerítések kialakítási mintájára, térfalak alkalmazására és kertek 
kialakítási lehetőségére. Az utca, terek és az ott kihelyezésre kerülő reklámhordozók, műszaki 
berendezések egységesítésére. 
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem érkezett. 
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Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemeskér Településképi  
Arculati Kézikönyvét az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2018.január 15. 
 
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:  
 
46/2017.(XII.20) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Nemeskér Településképi Arculati Kézikönyvét az előterjesztésben foglalt tartalommal 
elfogadja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2018.január 15. 
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester  
 
 
4.)Egyéb feladatok  
 
Lukácsné: a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás tagjai közül a Fertő-táj Világörökség 
Magyar  Tanácsa egyesület települései és további három település ( Ágfalva,Harka,és 
Kópháza ) mikro-körzeti együttműködési megállapodás megkötésével,a Társulás keretein  
belül szeretnénk a főépítészi feladatok ellátását megoldani. 
 
Figyelemmel arra,hogy a főépítészi feladatok nem szerepelnek a Társulási Megállapodás  
feladatkörének felsorolásában,ezért mikro-körzeti együttműködési megállapodás 
megkötéséhez Társulási Megállapodás II. fejezet (2)bekezdésének kiegészítése szükséges a  
következők szerint: „ j) főépítészi feladatok ellátása „ 
 
A Társulási Megállapodás módosítását nemcsak az érintett önkormányzatoknak, hanem  
valamennyi tag önkormányzatnak el kell fogadni. Az elfogadáshoz a képviselő-testület 
minősített többségű döntése szükséges. 
 
Hozzászólás: 
 
Joóné Nagy Csilla: a mi önkormányzatunk a főépítészi feladatokban nem vesz részt,de 
javaslom a 11. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulás Megállapodás 
elfogadását. 
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Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sopron és Térsége Önkormányzati  
Társulás 11. számú módosítással egységes szerkezetben foglalt Társulási Megállapodását  
az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított Társulás Megállapodás  
aláírásával. 
 
Határidő: 2018.január 31. 
 
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: 
 
47/2017.(XII.20.) határozat:Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 11. számú módosítással egységes szerkezetben  
foglalt Társulási Megállapodását az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított Társulás Megállapodás  
aláírásával. 
 
Határidő: 2018.január 31. 
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester  
 
 
Lukácsné: mint több gondot jelentenek a településeken szabadon kóborló,gazdátlan 
ebek.A befogásukról,őrzésükről az önkormányzatnak kell gondoskodni. Az utóbbi  
időben a két településünkön 3 db ebet gyepmesterrel kellett elszállíttatni. 
 
Ismerteti a STAR-Laguna BT-től érkezett megbízási szerződés- tervezetet mely 
a hobbi és haszonállatok elszállítására, tartására vonatkozik. 
Az állatok elszállításáért, elhelyezésért havi 1000 Ft készenléti díjat kér a BT,ezen kívül 
a kiszállási és a tartási költséget kell kifízetni, ha kóbor állat ügyében kell intézkedniük. 
 
 
Hozzászólás:  
 
Joóné Nagy Csilla:ha van kóbor kutya mindig gond a befogása,a gyermekek és a  
felnőttek is félnek tőlük. Javaslom 2018.január 1-től a BT-vel kössük szerződést. 
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