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Az adóügyi feladatokról szóló tájékoztató
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A Lövői KÖH 2014. I. félévi
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Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
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Községi Önkormányzat
Nemeskér
6 -1/2014.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2014. szeptember 15-én az önkormányzat hivatali helyiségben a képviselő- testület
nyílt üléséről.
Jelen vannak: Joóné Nagy Csilla polgármester
Enzsöl Péter alpolgármester
Horváth Zoltán
Párkányi Tibor képviselők
Lukács Antalné jegyző
Hasza Lajosné gazdálkodási főelőadó

Joóné Nagy Csilla: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai
közül 4 fő megjelent, igazoltan távolmaradt 1 fő, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Joóné Nagy Csilla a napirendekre az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat
fogadja el a mai ülésén:
1.)Tájékoztató az adóügyi feladatokról
2.)A Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2014.I.félévi tájékoztatója
3.)Az önkormányzat 2014.I.félévi tájékoztatója
4.)Egyéb feladatok
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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21/2014.(IX.15.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
alábbi napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.)Tájékoztató az adóügyi feladatokról
2.)A Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2014.I. félévi tájékoztatója
3.)Az önkormányzat 2014.I. félévi tájékoztatója
4.)Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester

1.)Tájékoztató az adóügyi feladatokról
( írásos előterjesztés csatolva )
Lukácsné: tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy a községben az adófizetési morál jó,a
hátralékok összege alacsony. A magánszemélyek kommunális adójánál és a késedelmi
pótléknál fennálló tartozás nagyobb része két külföldi személynél jelentkezik,az
hátralék összege jelzálogként bejegyeztetésre került a soproni Földhivatalnál az ingatlanra,és
az ingatlan tulajdonosai ellen végrehajtási eljárást indítottak Nagy Géza végrehajtónál.
Hozzászólás:
Joóné Nagy Csilla: reméljük sikerül az ingatlant értékesíteni a végrehajtónak,és
megoldódnának a hosszú ideje fennálló problémák.
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adóügyi feladatokról szóló
tájékoztatót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
Lukács Antalné jegyző

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
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22/2014.(IX. 15.)határozat:Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az adóügyi feladatokról szóló tájékoztatót az előterjesztésben
foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
Lukács Antalné jegyző
2.)A Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2014.I.félévi tájékoztatója
( írásos előterjesztés csatolva )
Lukácsné: ismerteti a közös hivatal 2014.I.félévi bevételeit és kiadásait a jelenlévőknek.
Elmondja, hogy a bevételek és kiadások időarányosan teljesültek,így várhatóan külön
önkormányzati betérítés nélkül biztosítani tudják a hivatal egész éves működését.
Hozzászólás:
Joóné Nagy Csilla: több helyen hallottam,hogy a Hivatal költségvetéséből a társközségekben
lévő ügyfélfogadások miatt a rezsiköltségekre is biztosítanak egy kisebb összeget. A jövő évi
költségvetés elfogadásakor erre nekünk is figyelemmel kell lenni.
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Közös Önkormányzati
Hivatal 2014. I. félévi költségvetésének teljesítését
20 036 000 Ft bevétellel
16 579 000 Ft kiadással az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Lukács Antalné jegyző
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
23/2014.(IX.15.)határozat:Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. I. félévi
költségvetésének teljesítését
20 036 000 Ft bevétellel
16 579 000 Ft kiadással az előterjesztésben foglaltak szerint
jóváhagyja.
Határidő: Azonnal
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Felelős: Lukács Antalné jegyző
3.)Az önkormányzat 2014.I.félévi tájékoztatója
( írásos előterjesztés csatolva )

Joóné Nagy Csilla: ismerteti az önkormányzat bevételeit és kiadásait. Elmondja, hogy a
bevételek a tervezetteknek megfelelően alakultak, a kiadások teljesítése alacsonyabb összegű
lett, mivel a beruházások és felújítások áthúzódtak a második félévre.
Elmondja, hogy a közfoglalkoztatottaknál nagyon sok felesleges nyilvántartást kell vezetni,
mely a hasznos munkaidőből megy el.
Hasza Lajosné: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a pályázati támogatásból milyen
eszközök, berendezések kerültek beszerzésre a Művelődési Házba,és egy elsősegélyt nyújtó
tanfolyamot is megszervezésre került.

Lukácsné: ismerteti az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról szóló
rendelet-tervezetet. Elmondja, a módosítás oka az, hogy az elemi költségvetéshez képest a
kötségnemek közti átcsoportosítás szükséges. Ismerteti az előzetes hatásvizsgálatot a
szabályozás várható következményeiről.

A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és
egyhangulag megalkotta a 8/2014.(IX.29.) rendeletét az önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló 1/2014.(III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról.

( rendelet csatolva )

Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés I. félévi
teljesítését
10 133 000 Ft bevétellel
6 181 000 Ft kiadással az előterjesztésben foglaltak szerint e l f o g a d j a.
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
Lukács Antalné jegyző
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
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24/2014.(IX.15.)határozat:Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2014.évi költségvetés I. félévi teljesítését
10 133 000 Ft bevétellel
6 181 000 Ft kiadással az előterjesztésben foglaltak szerint
e l f o g a d j a.
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
Lukács Antalné jegyző

4.)Egyéb feladatok
Lukácsné:a felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban
való részvételt. E cél elérésének érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind
pedig önkormányzati forrásokat mobilizálni kíván.
A „Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer ” többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi
fedezeteként három forrás szolgál:
1.)A települési önkormányzat által nyújtott támogatás:
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a
szinten történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot
elbírálni. Ennek megfelelően az önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat helyben kerül elbírálásra.
A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat.
2.) Megyei önkormányzat által nyújtott támogatás:
A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti az önkormányzat által támogatott
pályázó, vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő
ösztöndíj összegét.
3.) Intézményi támogatás:
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban
tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly módon kíván
hozzájárulni, hogy települési (és megyei ) önkormányzat által megállapított támogatási
összeget a támogatással megegyező mértékben – a Minisztérium hivatalos lapjában közzétett
értékhatárig – kiegészíti.
Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2014. évi fordulóban 5.000 Ft/fő/hó
volt. Az ösztöndíjat az a felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató
-az állami költségvetés terhére –támogatást kap.
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Az önkormányzatok számára a pályázati rendszerben való részvétel önkéntes. A pályázat
kiírásának feltétele, hogy a települési önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához, mely egyúttal a Bursa Hungaria Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerhez ( a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer)
történő csatlakozást is magában foglalja,és nyilatkozzon az Általános Szerződési Feltételek (a
továbbiakban: ÁSZF) elfogadásáról, s a későbbiekben is az ebben foglaltak szerint kell
eljárnia. A csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje 2014. október 1.
Az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott pályázatokat( „A” és „B” típusú )
2014. október 3-ig kell kiírni. A pályázatok beadási határideje: 2014. november 7.
Az EPER- Bursa rendszerben a pályázók a regisztrációt követően maguk rögzítik adataikat.
Az önkormányzatoknak a pályázók által elektronikusan kitöltött és a rendszerből kinyomtatott
pályázati űrlapon az önkormányzathoz benyújtott pályázatok befogadását,formai ellenőrzését
és elbírálását kell elvégezniük az EPER- Bursa rendszerben.
Hozzászólás:
Joóné Nagy Csilla: javaslom a 2015. évi fordulóhoz a csatlakozást.

Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2015. évi fordulójához.
Az önkormányzat az ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójának általános szerződési feltételeit
elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása
során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
Megbízza a polgármestert, hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére a
csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról a nyilatkozatot az
önkormányzat nevében megtegye.
Határidő: 2014. október 1.
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
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