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Községi Önkormányzat  
 
Nemeskér        
 
7/2019. 
 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
 
Készült: 2019.augusztus 29-én az önkormányzat hivatali helyiségében a képviselő-testület  
rendkívüli nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Joóné Nagy Csilla polgármester 
                       Musztácsné Szigethy Zsanatt Pusker István alpolgármester                               
                       Horváth Gyuláné  
                       Horváth Zoltán   
                       Plechl Richárd ándor képviselők  
                       Lukács Antal Györgyné 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.)A Nemeskéri Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása     
      
2.)Ingatlanok ingyenes átadása     
 
3.) Nemeskér község településrendezési eszközeinek módosítása 
 
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: 
 
30/2019.(VIII.29.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az  
alábbi napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén: 
 
1.)A Nemeskéri Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása     
      
2.)Ingatlanok ingyenes átadása     
 
3.) Nemeskér község településrendezési eszközeinek módosítása 
 
4.)Egyéb feladatok  
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester 
 
1.)A Nemeskéri Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása     
 
Lukácsné: a választási eljárásról szóló 2013.évi XXXVI.törvény 23.§ -a értelmében a helyi 
választási bizottság három-egy szavazókörrel rendelkező településen öt-tagját és legalább két  
póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek általános kitűzését követően,legkésőbb a szavazás napja előtti  
negyvenkettedik napon választja meg;személyükre  a helyi választási iroda vezetője tesz  
indítványt. A helyi választási bizottság tagjainak az alábbi személyeket javaslom: Kálmán 
Zsoltnét ,Mészárosné Takács Gabriellát,Plechl Istvánnét,Holpár Pálnét,Holpár Csabánét. 
Póttagoknak az alábbi személyeket javaslom:Gaál Zoltánnét,Holpár Szabinát. 
 
A felsorolt személyek már hosszú ideje ellátják a bizottsági feladatokat, a választások 
zavartalan,törvényes lebonyolítását biztosítani tudják,így javaslom  a képviselő-testületnek a 
megválasztásukat. A felsorolt személyek a jelölést elfogadták, hozzájárultak a nyílt ülésen 
történő megválasztásukhoz. 
 
A jelenlévők a javaslattal egyet értettek. 
 
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemeskéri Helyi Választási  
Bizottság tagjainak Kálmán Zsoltnét,Mészárosné Takács Gabriellát, Plechl Istvánnét, 
Holpár Pálnét,Holpár Csabánét.  
 
A képviselő-testület a Nemeskéri Helyi Választási Bizottság póttagjainak: Gaál  
Zoltánnét,Holpár Szabinát választja meg. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2019.szeptember 3. 
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester  
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal,ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi  
határozatot hozta: 
 
31/2019.(VIII.29) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Nemeskéri Helyi Választási Bizottság tagjainak Kálmán Zsoltnét, Mészárosné Takács  
Gabriellát,Plechl Istvánnét,Holpár Pálnét,Holpár Csabánét.  
 
A képviselő-testület a Nemeskéri Helyi Választási Bizottság póttagjainak: Gaál  
Zoltánnét,Holpár Szabinát választja meg. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2019.szeptember 3. 
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester  
 
2.)Ingatlanok ingyenes átadása     
 
Lukácsné:Ismerteti a Soproni Vízmű Zrt. megkeresését az alábbiak szerint:  A víziközművek 
vagyonértékelése lehetővé tette a közműtérképi  és közművagyon nyilvántartás 
összekapcsolását és a két nyilvántartásban szereplő adatok összhasonlítását.  
Ennek során feltárták,hogy néhány esetben  víziközmű eszközökhöz tartozó  
földterületek tulajdonjoga nem felel meg a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi 
CCIV.törvény 6 §-ában foglaltaknak,ugyanis az ingatlannyilvántartás tanúsága szerint még 
a társaságuk szerepel a tulajdonosként ezen ingatlanok esetében,és nem az ellátásáért felelős 
önkormányzatok. Völcsej Község Önkormányzata is ezen ellátásért felelősök közé tartozik, 
ezért kezdeményezik a mellékelt szerződés-tervezetek szerint az abban foglalt ingatlanok 
tulajdonjogának az önkormányzatok részére történő ingyenes tulajdonjog átadásának  
rendezését.Ezen ingatlanok a következők:Lövő Külterület 0146/29 hrsz-ú kivett gépház,udvar  
megnevezésű  6288 m2 alapterületű 3 450 000 Ft piaci értékű ingatlan,a Sorponhorpács  
Külterület 033/4 hrsz-ú kivett víztároló megnevezésű 7418 m2 alapterületű 7 300 000 Ft  
piaci értékű ingatlan,és a Lövő Belterület 581/9 hrsz-ú kivett vízmű  megnevezésű  4900 m2  
alapterületű 6 450 000 Ft piaci értékű ingatlan. Ezekben az ingatlanokban az önkormányzat 
4 %-nál kevesebb tulajdoni aránnyal rendelkezik.Javaslom ezen ingatlanok ingyenes átvételét. 
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Joóné Nagy Csilla Emőke az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az érintett  
önkormányzatok és a Soproni Vízmű Zrt. között a Lövő Külterület 0146/29 helyrajzi számú 
kivett gépház,udvar megnevezésű ingatlan térítés nélkül,ingyenes átadására vonatkozó 
jelen határozat szoros mellékletét képező adás-vételi szerződést ,és felhatalmazza Joóné Nagy 
Csilla polgármestert annak aláírására. 
 
Határidő: 2019.szeptember 30. 
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester  
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi  
határozatot hozta: 
 
32/2019.(VIII.29.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
elfogadja az érintett önkormányzatok és a Soproni Vízmű Zrt. között a Lövő Külterület 0146/29 
helyrajzi számú kivett gépház,udvar megnevezésű ingatlan térítés nélkül,ingyenes átadására 
vonatkozó jelen határozat szoros mellékletét képező adás-vételi szerződést,és felhatalmazza 
Joóné Nagy Csilla Emőke polgármestert annak aláírására. 
 
Határidő: 2019.szeptember 30. 
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester  
 
 
Joóné Nagy Csilla Emőke az alábbi határozati javaslatot teszi:  
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az érintett  
önkormányzatok és a Soproni Vízmű Zrt. között a Sopronhorpács Külterület 033/4 helyrajzi 
számú kivett víztároló megnevezésű ingatlan térítés nélkül,ingyenes átadására vonatkozó 
jelen határozat szoros mellékletét képező adás-vételi szerződést,és felhatalmazza Joóné Nagy 
Csilla Emőke polgármestert annak aláírására. 
 
Határidő: 2019.szeptember 30. 
 
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: 
 
33/2019.(VIII.29.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
elfogadja az érintett önkormányzatok és a Soproni Vízmű Zrt. között a Sopronhorpács 
Külterület 033/4 helyrajzi számú kivett víztároló megnevezésű ingatlan térítés  
nélkül,ingyenes átadására vonatkozó jelen határozat szoros mellékletét képező adás-vételi 
szerződést,és felhatalmazza Joóné Nagy Csilla Emőke polgármestert annak aláírására. 
 
Határidő: 2019.szeptember 30. 
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester  
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Joóné Nagy Csilla Emőke az alábbi határozati javaslatot teszi:  
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az érintett  
önkormányzatok és a Soproni Vízmű Zrt. között a Lövő belterület 581/9 helyrajzi számú 
kivett vízmű megnevezésű ingatlan térítés nélkül,ingyenes átadására vonatkozó 
jelen határozat szoros mellékletét képező adás-vételi szerződést,és felhatalmazza Joóné Nagy 
Csilla Emőke polgármestert annak aláírására. 
 
Határidő: 2019.szeptember 30. 
 
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: 
 
34/2019.(VIII.09.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
elfogadja az érintett önkormányzatok és a Soproni Vízmű Zrt. között a Lövő belterület 581/9 
helyrajzi számú kivett vízmű megnevezésű ingatlan térítés nélkül,ingyenes átadására vonatkozó 
jelen határozat szoros mellékletét képező adás-vételi szerződést,és felhatalmazza Joóné Nagy 
Csilla Emőke annak aláírására. 
 
Határidő: 2019.szeptember 30. 
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester  
 
 
 
3.) Nemeskér község településrendezési eszközeinek módosítása 
 
Jooné Nagy Csilla: a Sportpályát szeretnénk majd eladni,emiatt a rendezési terv módosítása 
szükséges.A kultúrházzal szembeni terület rendezése is indokolt azért, hogy a későbbiekben 
megvehesse valaki majd ezt a területet.  A módosítás érinti a Fő utca északi oldalán a 304-305-
306/1-6 hrsz ingatlanokon át tervezett 16 m szabályozási szélességű út felülvizsgálatát és a 
tervezett út zsákutcaként való kialakítását. A változás során célszerű a 260-276 hrsz ingatlanok 
hátsó részén jelölt új üdülőterület felülvizsgálata és falusias lakóterületbe való visszasorolása, 
mivel útkapcsolat nélkül maradna a terület. 
 
A fenti módosításokra az Akcióterv Kft-től kértünk ajánlatot,ennek összege 952 500 Ft. 
Úgy gondolom célszerűbb több módosításra váró intézkedést egy csomagba beletenni, mert 
így olcsóbb a megvalósítása. 
 
A jelenlévők a terv módosításával egyetértettek. 
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Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési eszközök 
módosításának megalapozása érdekében az alábbi településfejlesztési döntést hozza: 
 
 

1.) A képviselő-testülete támogatja a hatályos településrendezési eszközök módosítását a 
Nemeskér 177/1; 177/2; 177/3; 181 hrsz-ú terület is magába foglaló tömbterület falusias 
lakóterületből és különleges sportterületi besorolásának felülvizsgálatával és egységes 
falusias lakóterületbe sorolásával. 
 

2.) A képviselő-testület támogatja a hatályos településrendezési eszközök módosítását a 
Nemeskér 272, 297, 304, 305, 306/1-6, 307 hrsz-ú terület is magába foglaló tömbterület 
vonatkozásában. A tömb közepén észak-déli irányban tervezett közlekedési terület 
zsákutcaként kerül megtartásra a 315-346 hrsz ingatlanokon tervezett 8 építési telek és 
hétvégiházas üdülő terület kiszolgálása érdekében. A tervezett közlekedési terület Fő 
utca felőli—déli-kikötése megszűnik és a 272,297,304,305,306/1-6,307 hrsz-t érintően 
falusias lakóterületbe kerül besorolásra. A 260-276 hrsz északi részén tervezett 
hétvégiházas üdülő terület falusias lakóterületbe kerül besorolásra. 
 

3.) Az 1.pontban meghatározott feladat célja a népesség demográfiai változásának 
elősegítése, a lakásszükséglet kielégítése, a 4 telek azonos területfelhasználásba és 
építési övezetbe sorolása és egységes használatának biztosítása. 
 

4.) A 2.pontban meghatározott feladatot gazdaságfejlesztési cél megvalósulása érdekében 
támogatja a képviselő-testület elősegítve az elaprózódott területek összevonását és 
lakóépület, illetve a falusias lakóterületen elhelyezhető gazdasági tevékenység 
megvalósítása érdekében. A községnek nem célja a jövőben tervezett közlekedést 
szolgáló út ezen szakaszának a kialakítása, ehhez forrása sem áll rendelkezésre. A 
közlekedési út kialakítását a terepadottságok is jelentősen nehezítenék. 

 
5.) A képviselő-testület eltekint a 2/2005.(I.11.) Kormány rendelet szerinti környezeti hatás 

vizsgálattól. 
 

6.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert a partnerségi egyeztetés megtartására és az 
egyszerűsített eljárás lefolytatására. 
 

7.) A képviselő-testület a tervezési feladatokat az Akcióterv Kft-nél, mint tervezőnél 
megrendeli. 
 
 

A képviselő-testület a 2019.évi költségvetés előirányzatai között  következő átcsoportosítást 
rendeli el: 

 
ZÁROLÁS: K513 Tartalék kiadási előirányzaton 952 500 Ft 
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Határozati javaslat folytatása: 

 
 

KIADÁSI PÓTEL ŐIRÁNYZAT :a képviselő-testület a K61 Immateriális javak 
beszerzése,létesítése rovaton 750 000 Ft-ot,a K67 Beruházási célú előzetesen felszámított 
általános forgalmi adó rovaton 202 500 Ft-ot biztosít a 066020 Város-és  
községgazdálkodási cofogon. 

 
Határidő: 2019.december 31. 

 
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester 

  
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi  
határozatot hozta: 
 
35/2019.(VIII.29.) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
településrendezési eszközök módosításának megalapozása érdekében az alábbi  
településfejlesztési döntést hozza: 
 

1)A képviselő-testülete támogatja a hatályos településrendezési eszközök módosítását a 
Nemeskér 177/1; 177/2; 177/3; 181 hrsz-ú terület is magába foglaló tömbterület falusias 
lakóterületből és különleges sportterületi besorolásának felülvizsgálatával és egységes 
falusias lakóterületbe sorolásával. 

 
     2.)A képviselő-testület támogatja a hatályos településrendezési eszközök módosítását  
      Nemeskér 272, 297, 304, 305, 306/1-6, 307 hrsz-ú terület is magába foglaló tömbterület 
      vonatkozásában. A   tömb közepén észak-déli irányban tervezett közlekedési terület 
      zsákutcaként kerül megtartásra a 315-346 hrsz ingatlanokon tervezett 8 építési telek és    
      hétvégiházas üdülő terület kiszolgálása érdekében. A tervezett közlekedési terület Fő utca  
     felőli—déli-kikötése megszűnik és a 272,297,304,305,306/1-6,307 hrsz-t érintően falusias  
     lakóterületbe kerül besorolásra. A 260-276 hrsz északi  tervezett hétvégiházas üdülő terület 
     falusias lakóterületbe kerül besorolásra. 

 
    3.) Az 1.pontban meghatározott feladat célja a népesség demográfiai változásának  
    elősegítése, a lakásszükséglet kielégítése, a 4 telek azonos területfelhasználásba és építési  
    övezetbe sorolása és egységes használatának biztosítása. 

 
    4.)A 2.pontban meghatározott feladatot gazdaságfejlesztési cél megvalósulása érdekében  
    támogatja a képviselő-testület elősegítve az elaprózódott területek összevonását és  
    lakóépület, illetve a falusias lakóterületen elhelyezhető gazdasági tevékenység megvalósítása  
    érdekében. A községnek nem célja a jövőben tervezett közlekedést szolgáló út  
    szakaszának a kialakítása, ehhez forrása sem áll rendelkezésre. A közlekedési út kialakítását  
    a terepadottságok is jelentősen nehezítenék. 
 
    5.)A képviselő-testület eltekint a 2/2005.(I.11.) Kormány rendelet szerinti környezeti hatás  
    vizsgálattól. 
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6.)A képviselő-testület felkéri a polgármestert a partnerségi egyeztetés megtartására és az 
egyszerűsített eljárás lefolytatására. 

 
7.)A képviselő-testület a tervezési feladatokat az Akcióterv Kft-nél, mint tervezőnél 
megrendeli. 

 
 

A képviselő-testület a 2019.évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást 
rendeli el: 

 
ZÁROLÁS: K513 Tartalék kiadási előirányzaton 952 500 Ft 

 
 

KIADÁSI PÓTEL ŐIRÁNYZAT: a képviselő-testület a K61 Immateriális javak 
beszerzése,létesítése rovaton 750 000 Ft-ot,a K67 Beruházási célú előzetesen felszámított 
általános forgalmi adó rovaton 202 500 Ft-ot biztosít a 066020 Város-és  
községgazdálkodási cofogon. 

 
Határidő: 2019.december 31. 

 
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester 

  
 

4.)Egyéb feladatok 
 
Joóné Nagy Csilla: Digi Kft. a jelenleg elérhető TV, telefon és internet szolgáltatáson túl a 
Magyar Állam álla kiírt frekvencia tenderen való sikeres részvételének köszönhetően 
2019.május 27-től, mobiltelefon és szélessávú mobil adathasználatot is biztosít az 
ügyfeleinek. Sikeres piacra lépésük biztosítéka, hogy versenyképes, piaci árfekvésű és 
kiemelkedő minőségű szolgáltatást nyújtsanak az ügyfeleik számára, melyhez elengedhetetlen 
a magas műszaki színvonalú bázisállomás hálózat kiépítése. Ezen szolgáltatást a Digi 
Kft.Nemeskér településen, és annak vonzáskörzetében is egy hosszútávú bérleti konstrukció 
keretében bázisállomás ( rácsos szerkezetű antennatartó torony )megépítésével kívánja 
megvalósítani.A projekt megvalósításához az önkormányzat tulajdonában lévő 4 helyrajzi 
számú területet is megjelölték, (temető parkoló ) mint lehetséges helyszínt. 
A Digi Kft.képviselője emiatt kereste meg önkormányzatunkat. Az állomás által igényelt 
terület nagysága maximum 250 m2 lenne, amiért bérleti díjként 500 000 Ft/év + ÁFA összegű 
díjat javasolnak.A torony közel 30 méter magas lenne. Úgy gondolom ennek felállításával 
jobb szolgáltatást kapna a lakosság, így javaslom szükséges terület biztosítását a Kft-nek. 
 
Kérdés: 
 
Horváth Gyuláné: hol van ez a terület ? 
 
Joóné Nagy Csilla reagál a feltett kérdésre: 
 
A 4 hrsz-terület a katolikus temető mögötti parkolónál van.  
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Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Digi  
Kft.(1134.Budapest,Váci út 35.)részére az önkormányzat tulajdonában lévő 4 helyrajzi számú 
ingatlanon telekommunikációs bázisállomás létesítéséhez területet biztosít. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert erre vonatkozó bérleti szerződés  
megkötésével. 
 
Határidő: 2019.október 31. 
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester 
 
A jelenlévők a javaslattal egyet értettek. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi  
határozatot hozta: 
 
36/2019.(VIII.29.) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határoz,hogy a  Digi Kft.(1134.Budapest,Váci út 35.)részére az önkormányzat tulajdonában 
lévő 4 helyrajzi számú ingatlanon telekommunikációs bázisállomás létesítéséhez területet 
biztosít. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert erre vonatkozó bérleti szerződés  
megkötésével. 
 
Határidő: 2019.október 31. 
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester 
 
 
Joóné Nagy Csilla: tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy a Magyar Falu Program keretében 
11 M Ft összegre falubuszra lehet pályázni. A pályázat előkészítés alatt áll. 
Mindenki előtt ismert, hogy a falugondoki szolgáltatást 2019.október 1-től az önkormányzat 
fenntartóváltással átveszi a lövői Szolgáltató és Kulturális Nonprofit Kft-től,és tőlük béreljük a 
buszt ezen szolgáltatáshoz. Sikeres pályázat esetén saját busszal tudnánk ezt biztosítani. 
 
Hozzászólások,kérdések: 
 
Plechl Richárd: lesz-é még lomtalanítás,vagy csak a lövői volt az idei évre tervezve ? Sajnos 
nem mindenki tudta Lövőre elszállítani a hulladékot, így ezek az ingatlantulajdonosoknál 
maradtak,mi is így jártunk.A volt iskolaépülettel kapcsolatban történt-e előbbre lépés ? 
 
 
Horváth Zoltán: több idegen érkezik a faluba,és keresnek valakit, a jobb eligazodás érdekében  
nem lehetne-e házszámokra utaló táblát kihelyezni községünkben ? 
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