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Nemeskér Község Önkormányzata
Nemeskér
5-1/2020.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2020.július 13-án a nemeskéri kulturotthon épületében a képviselő-testület
nyílt üléséről.
Jelen vannak: Joóné Nagy Csilla polgármester
Mészárosné Takács Gabriella alpolgármester
Nagy Katalin
Plechl Richárd
Tószegi Zsolt Lajos képviselők
Lukács Antal Györgyné jegyző
Meghívottak: Lágler Júlia intézményvezető
Orbánné Hajas Hajnalka intézményvezető-helyettes
Joóné Nagy Csilla: köszönti az ülésen 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.)Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 2019.évi munkájáról
2.)Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2019.évi zárszámadásának elfogadása
3.)Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása, a 2019. évi egységes pénzalap
végrehajtásáról beszámoló
4.)Nemeskér Község Önkormányzata 2019.Éves Ellenőrzési Jelentésének elfogadása
5.)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:
23/2020.(VII.13.) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
alábbi napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.)Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 2019.évi munkájáról
2.)Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2019.évi zárszámadásának elfogadása
3.)Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása, a 2019. évi egységes pénzalap
végrehajtásáról beszámoló
4.)Nemeskér Község Önkormányzata 2019.Éves Ellenőrzési Jelentésének elfogadása
5.)Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester

Joóné Nagy Csilla: beszámol az átruházott hatáskörben hozott döntéséről: 2 családnál
3 gyermek részére újszülöttek családjának támogatását állapítottam meg 2020.I.félévében.

Beszámol a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
( írásos előterjesztés csatolva )

A testület mindkét beszámolót elfogadta.

1.)Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 2019.évi munkájáról
( írásos előterjesztés csatolva )

Orbánné Hajas Hajnalka: Nemeskéren 2019-ben egy személy esetében történt esetkezelés. A
rendőrségi jelzés megérkezésekor a jelzett személy betöltötte a nagykorúságot, így
gyermekvédelmi intézkedésre nem került sor. A felnőttkorú személlyel ettől függetlenül
felvettem a kapcsolatot, és a problémájának megfelelő intézmény elérhetőségéről tájékoztatást
adtam.
Tavaly két tábor megszervezésére is sor került: egy nyári és egy őszi napközis tábor. Ezeken
összesen 1 nemeskéri gyermek vett részt.
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 Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat, Lövő intézmény 2019.évi szakmai beszámolóját az előterjesztésben foglalt
tartalommal elfogadja.
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:
24/2020.(VII.13.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő intézmény
2019.évi szakmai beszámolóját az előterjesztésben foglalt
tartalommal elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester

2.)Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2019.évi zárszámadásának elfogadása
Lukácsné: ismerteti a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2019.évi zárszámadását, és
pénzforgalmi mérlegét a jelenlévőknek.
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Lövői KÖH zárszámadásához
kiadott táblázatok a Magyar Államkincstár által megszabottak szerint készültek, ezeket kell
feléjük is benyújtani.
( 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 2019.évi zárszámadását
47. 831.824 Ft bevétellel
45. 717.060 Ft kiadással
2. 114.764 Ft pénzmaradvánnyal
az alábbi részletezés szerint
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Határozati javaslat folytatása:
Kiadások:
Személyi juttatás:
35.106.173
Munkaadót terhelő járulék: 6.433.173
Dologi kiadás:
4.111.877
Beruházások:
65.837
Kiadások összesen:
45 717.060

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Bevételek:
Intézményi működési bevétel:
4.966.526 Ft
Központi irányítószervi támogatás : 41.481.621 Ft
Előző év költségvetési maradvány : 1. 383.677 Ft
Bevételek összesen:
47.831.824 Ft
E l f o g a d j a.
A közös önkormányzati hivatal zárszámadása Lövő Község
zárszámadási rendeletének része.
Határidő: Azonnal
Felelős: Lukács Antal Györgyné jegyző

A jelenlévők a javaslattal egyet értettek.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
25/2020.(VII.13.) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Lövői
Közös Önkormányzati Hivatal 2019.évi zárszámadását
47. 831.824 Ft bevétellel
45. 717.060 Ft kiadással
2. 114.764 Ft pénzmaradvánnyal
az alábbi részletezés szerint:
Kiadások:
Személyi juttatás:
35.106.173
Munkaadót terhelő járulék: 6.433.173
Dologi kiadás:
4.111.877
Beruházások:
65.837
Kiadások összesen:
45 717.060

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
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Határozat folytatása:
Bevételek:
Intézményi működési bevétel:
4.966.526 Ft
Központi irányítószervi támogatás : 41.481.621 Ft
Előző év költségvetési maradvány : 1. 383.677 Ft
Bevételek összesen:
47.831.824 Ft
E l f o g a d j a.
A közös önkormányzati hivatal zárszámadása Lövő Község
zárszámadási rendeletének része.
Határidő: Azonnal
Felelős: Lukács Antal Györgyné jegyző

3.)Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása, a 2019. évi egységes
pénzalap végrehajtásáról beszámoló
Lukácsné:az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34.§-a szabályozza, hogy a
helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások
módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
A költségvetési rendet 2019. júniusi módosítása óta olyan bevételekhez jutott az önkormányzat,
illetve olyan kiadások merültek fel, mely a rendelet megalkotásakor nem vagy, nem pontosan
voltak tervezhetőek. Ezen tételek beépítése történik meg a költségvetési rendelet jelen
módosításában.
Nemeskér Község Önkormányzata
2019. évi eredeti költségvetés főösszege

kiadások összesen:
bevételek összesen

34 184 599 ft
34 184 599 ft

Költségvetés módosításának oka, módosult összeg, módosulás forintban
KIADÁSOK
Előirányzat emelkedés( pótelőirányzat)
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
1. Személyi juttatások:
Október hónapban az önkormányzat átvette a falugondnoki szolgálat
működtetését a Lövői Szolgáltató és Kulturális Központ Kft-től. A szolgálatot
ellátó 1 fő közalkalmazott bére és annak járulékai pótelőirányzat keretében
épületek be a személyi juttatások, ezen belül a törvény szerinti illetmény
kiadási rovatba.
1 084 282 ft
2. Munkaadókat terhelő járulék:
fenti okból emelkedett a munkaadókat terhelő járulék előirányzata
52 289 ft
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3. Dologi kiadások:
Készletbeszerzés
Kommunikációs szolgáltatások
Szolgáltatási kiadások
Az eredeti előirányzatok a tavalyi év teljesítési adatai alapján kerültek
a költségvetésbe. Az áremelkedés, a megnövekedett beszerzés kiadás
növekedést okozott.
Az önkormányzati szabályzatok aktualizálása külső vállalkozóval történt,
ennek díja nem szerepelt az eredeti költségvetésben.

- 343 499 ft
109 158 ft
443 534 ft

4. Egyéb működési célú kiadások
72 394 ft
Működési támogatás áh. belülre
Sopron és Térsége Hulladékgazd. Társulás 2018. évről elmaradt (nem kért)
társulási hozzájárulása.
Általános tartalék
1 678 719 ft
Az előirányzatok egymás közti átcsoportosításához a tartalékból
felhasznált összeg.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
5. Beruházások
Immateriális javak beszerzése, létesítése
Soproni Vízmű Zrt. informatikai eszköz beszerzése miatti változtatás.
Ingatlanok beszerzése, létesítése
444 812 ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése és a felszámított áfa
A falugondnoki szolgálat ellátásához „Magyar Falu Program”
pályázat keretében pályázati támogatással beszerzendő a gépjármű ára.

750 000 ft

10 999 997 ft

6. Felújítások
Ingatlan felújítás és a hozzá kapcsolódó áfa
Pályázati rendszerben központi költségvetésből kapott felhalmozási
célú támogatás kiadási oldala Fő u. 32. épület felújítás címen.

5 498 875 ft

7. Egyéb felhalmozási célú kiadások
Felhalmozási c. támogatások áh. belülre
Alpokalja Kistérségi Társulás pályázatához önrész biztosítása.
Felhalmozási c. támogatások áh. kívülre
Vissza nem térítendő támogatás önkormányzati döntés
letelepedni kívánók segítésére.

100 000 ft

alapján

a

200 000 ft
településen
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BEVÉTELEK
Előirányzat emelkedés (pótelőirányzat)
8. Működési támogatás államháztartáson belülről
1 650 600 ft
(szociális ágazati pótlék bevételi oldal, kötelezően ellátandó feladat változott
az év közben, ennek eredményeként a támogatás növekedett)
9. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
„Magyar Falu Program” keretében nyert pályázat összegei.

16 498 872 ft

81 250 ft
10. Működési bevételek
Az eredeti előirányzat az előző év teljesítési adatai alapján készült, a 2019. évben
kiszámlázott szolgáltatások értéke és a hozzá kapcsolódó áfa értéke emelkedett.

11. 2019. év végi módosított előirányzat főösszege:
kiadások összesen
bevételek összesen

52 565 321 ft
52 565 321 ft

Lukácsné: ismerteti az önkormányzat 2019.évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetet a jelenlévőknek. Ismerteti az előzetes hatásvizsgálatot, és az indokolást a szabályozás
várható következményeiről.

( Előzetes hatásvizsgálati lap és indokolás csatolva)
Joóné Nagy Csilla : ismerteti az önkormányzat 2019.zárszámadását, és pénzforgalmi mérlegét.
( írásos előterjesztés csatolva )

Lukácsné: ismerteti a 2019. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet a jelenlévőknek.
Ismerteti az elkészített vagyonkimutatást a képviselőknek.
Ismerteti az előzetes
következményeiről.

hatásvizsgálatot,

és

az

indokolást

a

szabályozás

várható

( Előzetes hatásvizsgálati lap és indokolás csatolva)
Kérdések:
Plechl Richárd: a kamatbevételünk miből tevődik össze? Várható-e a közvilágítási
lámpák cseréje ? Önkormányzatunknál hány fő alkalmazott van ?

9

Joóné Nagy Csilla reagál a felvetésekre:
A takarékbankban lekötött pénzünkre kapjuk a kamatbevételt, de ez nagyon kevés, a
kezelési költségek ennél már jóval magasabbak.
A közvilágítási lámpákra kötött szerződésünknél most telt le a tíz év, eddig kedvezőbb
ajánlatot nem kaptunk, és a led-es lámpákról is ellentmondásos tapasztalatokat hallani.
A falugondnokot közalkalmazotti munkaviszonyban alkalmazzuk, akinek a bérét teljes
egészében fedezi a kapott állami támogatás.
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és
egyhangulag megalkotta a 4/2020.(VII.15.) rendeletét az önkormányzat 2019.
költségvetéséről szóló 2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.
( rendelet csatolva )
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és
egyhangulag megalkotta az 5/2020.(VII.16.) önkormányzati rendeletét a 2019. évi
zárszámadásról.
( rendelet csatolva )
4.)Nemeskér Község Önkormányzata 2019.Éves Ellenőrzési Jelentésének elfogadása
( írásos előterjesztés csatolva )

Lukácsné:a belső ellenőrzési feladatokat önkormányzatuknál Sopron és Térsége
Önkormányzati Társulás végzi. A belső ellenőrök 2019.évben A „négy szem elvének” és az
önkormányzati tulajdonvédelem szempontjának érvényesülése a Lövői Közös Önkormányzati
Hivatal készpénzgazdálkodásában való megfelelőségét vizsgálták. Röviden ismerteti a
jelentést.
Az ellenőrzés során feltárt hibákra, és a hiányosságokra az Intézkedési Tervet elkészítettük és
benyújtottuk a Társulás vezetőjéhez. Az ellenőrzésre „korlátozottan megfelelő” minősítést
kaptunk, mely négyesnek felel meg.
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2019.Éves
Ellenőrzési Jelentését az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat közlésével.
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
26/2020.(VII.13.) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat 2019.Éves Ellenőrzési Jelentését az előterjesztésben foglalt tartalommal
elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat közlésével.
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester

5.) Egyéb feladatok
Joóné Nagy Csilla :tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy a Magyar Falu Program keretében a
megnyert busz átvétele megtörtént, a szolgáltatásnál történő elindítására a szükséges
dokumentumok elkészülte után kerülhet sor.
-Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a volt iskolaépület felújítására a „Településképet
meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása,
fejlesztése, energetikai korszerűsítés ” című pályázatunkat 4 év után támogatásra alkalmasnak
minősítették, és 34 072 411 Ft támogatást kaptunk. Már hosszú ideje több pályázatunk
elkészítését és lebonyolítását Sudár Miklós Győrújbarát, Berek u.23. szám alatti lakos , egyéni
vállalkozó végzi. A pályázat elkészítésére vele megbízási szerződést kötöttünk, az első
részletre részére 1 417 534 Ft projektmenedzsmenti díjat kell kifizetnünk.
Javaslom a képviselő-testületnek ezen összeget nevezett részére biztosítsa.
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
Joóné Nagy csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Településképet meghatározó
épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai
korszerűsítés ” című pályázat elkészítésére és lebonyolítására Sudár Miklós 9171 Győrújbarát
Berek u.23.szám alatti lakos , egyéni vállalkozó részére 1 417 534 Ft projektmenedzsmenti díjat
biztosít.
A képviselő-testület a 2020.évi költségvetés előirányzati között a következő átcsoportosítást
rendeli el:
ZÁROLÁS: a K513 Tartalék kiadási előirányzaton 1 417 534 Ft.
KIADÁSI PÓTELŐIRÁNYZAT: a képviselő-testület a K336 Szakmai tevékenységet segítő
szolgáltatás előirányzaton 1 417 534 Ft-ot biztosít a 066020 Város -és községgazdálkodás
kormányzati funkción.
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Határozati javaslat folytatása:
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével, a megállapított
összeg átutalásával.
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:
27/2020.(VII.13.) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
„Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér
létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című pályázat elkészítésére és
lebonyolítására Sudár Miklós 9171 Győrújbarát Berek u.23.szám alatti lakos , egyéni
vállalkozó részére 1 417 534 Ft projektmenedzsmenti díjat biztosít.
A képviselő-testület a 2020.évi költségvetés előirányzati között a következő átcsoportosítást
rendeli el:
ZÁROLÁS: a K513 Tartalék kiadási előirányzaton 1 417 534 Ft.
KIADÁSI PÓTELŐIRÁNYZAT: a képviselő-testület a K336 Szakmai tevékenységet segítő
szolgáltatás előirányzaton 1 417 534 Ft-ot biztosít a 066020 Város -és községgazdálkodás
kormányzati funkción.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével, a megállapított
összeg átutalásával.
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
Joóné Nagy Csilla: tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy az elnyert támogatásokról egy
kiadványt, cikket kell megjeleníteni .A Nyugat Tükör szerkesztői megkeresték
a cikk megírásáért, nyomtatásáért és azok sokszorosításáért 60 00 Ft-ot kérnének.
Megkérdezi a képviselőket vállalnák-e egy ilyen beszámoló megírását ?
A jelenlévők a cikk elkészítésére a külső céget javasolták.
Joóné Nagy Csilla: tájékoztatja a jelenlévőke arról, hogy a Polgármesteri Hivatal
felújítási munkái befejeződtek, a kor követelményeinek megfelelően új bútorokat
szeretne vásárolni, melyekre kb.300-400 000 Ft-ot szeretne költeni.
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