Községi Önkormányzat
Nemeskér
5/2018.

JEGYZŐKÖNYV

HATÁROZAT

NAPIREND

11/2018.(V.28.)

Az ülés napirendi pontjainak elfogadása

12/2018.(V.28.)

A Lövői KÖH 2017.évi zárszámadásának
elfogadása

13/2018.(V.28.)

2017.Éves Ellenőrzési Jelentés elfogadása

14/2018.(V.28.)

A gyermekvédelmi és gyermekjóléti
feladatokról szóló tájékoztató elfogadása

R EN D E L E T

NAPIREND

5/2018.(V.29.)

Az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről
szóló 2/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet
módosításáról

6/2018.(V.30.)

A 2017.évi zárszámadásról

7/2018.(VI.04.)

A lakáscélú támogatásról

2

Községi Önkormányzat
Nemeskér
5/2018.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2018.május 28-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 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 2017.évi zárszámadásának elfogadása
2.)Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása, a 2017. évi egységes pénzalap
végrehajtásáról beszámoló
3.)Nemeskér Község Önkormányzata 2017.Éves Ellenőrzési Jelentésének elfogadása
4.)Tájékoztató a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról
5.) A lakáscélú támogatás szabályozása
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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11/2018.(V.28.) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
alábbi napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.)Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi
zárszámadásának elfogadása
2.)Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása, a
2017. évi egységes pénzalap végrehajtásáról beszámoló
3.)Nemeskér Község Önkormányzata 2017.Éves Ellenőrzési
Jelentésének elfogadása
4.)Tájékoztató a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról
5.) A lakáscélú támogatás szabályozása
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester

1.)Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi zárszámadásának elfogadása
Lukácsné: ismerteti a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi zárszámadását,és
pénzforgalmi mérlegét a jelenlévőknek.
( 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 zárszámadását
37. 917. 411 Ft bevétellel
36. 408.750 Ft kiadással
6. 518. 747 Ft pénzmaradvánnyal
az alábbi részletezés szerint:
Kiadások:
Személyi juttatás:
26.444.029 Ft
Munkaadót terhelő járulék: 5.182.283 Ft
Dologi kiadás:
4.782.438 Ft
Kiadások összesen:
36.408.750 Ft
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Határozati javaslat folytatása:
Bevételek:
1.878 Ft
Intézményi működési bevétel:
Központi irányítószervi támogatás : 31.396.786 Ft
Előző év költségvetési maradvány : 6 518 747 Ft
Bevételek összesen:
37.917 411 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 egyet értettek. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
12/2018.(V.28.) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Lövői
Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi zárszámadását
37. 917. 411 Ft bevétellel
36. 408.750 Ft kiadással
6. 518. 747 Ft pénzmaradvánnyal
az alábbi részletezés szerint:
Kiadások:
Személyi juttatás:
26.444.029 Ft
Munkaadót terhelő járulék: 5.182.283 Ft
Dologi kiadás:
4.782.438 Ft
Kiadások összesen:
36.408.750 Ft
Bevételek:
Intézményi működési bevétel:
1.878 Ft
Központi irányítószervi támogatás : 31.396.786 Ft
Előző év költségvetési maradvány : 6 518 747 Ft
Bevételek összesen:
37.917 411 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
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2.)Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása, a 2017. évi egységes
pénzalap végrehajtásáról beszámoló
Hozzászólás:
Lukácsné: a közhatalmi bevételek emelkedése,az év közben biztosított központi és
központosított támogatások növekedése miatt az önkormányzat 2017.évi költségvetését
módosítani szükséges.
Lukácsné: ismerteti az önkormányzat 2017.évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetet a jelenlévőknek. Ismerteti az elkészített előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás
várható következményeiről.

( Előzetes hatásvizsgálati lap csatolva)
Joóné Nagy Csilla: ismerteti az önkormányzat 2017.zárszámadását,és pénzforgalmi mérlegét.
( írásos előterjesztés csatolva )

Hozzászólás:
Horváth Zoltán: a tavalyi évben mennyi volt a gépjármű bevételünk ?
Joóné Nagy Csilla reagál a feltett kérdésre:2017.évben 593 533 Ft lett a gépjármű bevételünk,
ebből a központi költségvetésnek utaltunk 356 120 Ft-ot, helyben maradt 237 413 Ft.
Lukácsné: ismerteti a 2017. 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 5/2018.(V. 29.) rendeletét az önkormányzat 2017.
költségvetéséről szóló 2/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról.

( rendelet csatolva )
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és
egyhangulag megalkotta az 6/2018.(V.30.) önkormányzati rendeletét a 2017. évi
zárszámadásról.

( rendelet csatolva )
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3.)Nemeskér Község Önkormányzata 2017.Éves Ellenőrzési Jelentésének elfogadása
( írásos előterjesztés csatolva )

Lukácsné:a belső ellenőrzési feladatokat önkormányzatuknál Sopron és Térsége
Önkormányzati Társulás végzi.2017-ben a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal belső
kontrollrendszer működésének minősítését, dokumentáltságát vizsgálta a belső ellenőr.
A vizsgálathoz a következő javaslatokat tette:
1.) A Hivatal „Ellenőrzési nyomvonalának” elkészítése.
2.) Új „Integrált Kockázatkezelési Szabályzat/Eljárásrend” készítése.
3.) Integrált Kockázatkezelési rendszer működtetése.
4.) Az „Operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásáról szóló Szabályzat” módosítása
a jogszabályváltozással,aktualizálása.
5.) A hivatal belső kapcsolattartás dokumentálásának szabályozása.
7.) A hivatal elektronikus közzétételi kötelezettségének tejesítése,az adatok jogszabályban
foglaltak –„Általános közzétételi lista „ –szerinti megjelenítése.
8.) A monitoring szabályozása, gyakorlati kiépítése.
9.) A Bkr.11.§ (1) bekezdésében foglalt előírás betartása:a költségvetési szerv belső
kontrollrendszerének értékelése az 1.melléklet szerinti tartalommal.
A vizsgálatra a Hivatal Intézkedési Tervét elkészítettük, határidőre benyújtottuk a belső
ellenőrzési vezető részére. A jelentésben feltárt hibák kijavításához külső segítséget kértünk,a
feltárt hibákat kijavítottuk, a szabályzatokat aktualizáltuk. Az intézkedési terv végrehajtásáról
2018.március 20-án 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 2017.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.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
13/2018.(V.28.)határozat:Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat 2017.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 2017.évi
tájékoztatót.
( írásos előterjesztés csatolva )

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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: 2018.június 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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