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Az önkormányzat 2018. évi költségvetés
I. félévi teljesítésének elfogadása

24/2018.(IX.27.)

Nemeskér Község Helyi Esélyegyenlőségi
Programjának elfogadása
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Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi
fordulójához csatlakozás

26/2018.(IX.27.)
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Községi Önkormányzat
Nemeskér
7/2018.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2018.szeptember 27-én 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 az ülésen 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.)Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2018.I. félévi tájékoztatója
2.)Az önkormányzat 2018.I.félévi tájékoztatója
3.)A Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
4.)Tájékoztató a Bursa Hungaria Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019.évi
fordulójáról
5.)Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
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21/2018.(IX.27.) határozat:Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
alábbi napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.)Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2018.I. félévi tájékoztatója
2.)Az önkormányzat 2018.I.félévi tájékoztatója
3.)A Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
4.)Tájékoztató a Bursa Hungaria Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019.évi
fordulójáról
5.)Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester

1.)Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2018.I. félévi tájékoztatója

Lukácsné: ismerteti a Hivatal 2018.évi bevételeit, kiadásait a jelenlévőknek.
Ismerteti milyen problémákkal, gondokkal küszködnek a Hivatalban.

( írásos előterjesztés csatolva )

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lövői Közös Önkormányzati
Hivatal 2018. I. félévi költségvetésének teljesítését
22 503 681 Ft bevétellel
18 204 282 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:
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22/2018.(IX.27.)határozat:Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2018. I. félévi
költségvetésének teljesítését
22 503 681 Ft bevétellel
18 204 282 Ft kiadással az előterjesztésben foglaltak szerint
jóváhagyja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Lukács Antalné jegyző

2.)Az önkormányzat 2018.I.félévi tájékoztatója

Joóné Nagy Csilla : ismerteti az önkormányzat 2018.I.félévi bevételeit és kiadásait.
Elmondja,hogy a bevételek időarányosan teljesültek,de a kiadások elmaradtak a
tervezettől,ennek oka,hogy a tervezett felújítások a második félévben valósulnak meg.

( írásos előterjesztés csatolva )

Lukácsné: A központilag biztosított pótelőirányzatok miatt az előirányzatok változnak, a
bevételi és kiadási főösszegek emelkednek,ezért a költségvetési rendeletet módosítani
szükséges.
Ismerteti az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetet.
Ismerteti az előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható következményeiről.

( Előzetes hatásvizsgálati lap csatolva )

A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és
egyhangulag megalkotta a 8/2018.(X.08.) rendeletét az önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről szóló 1/2018.(II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

( rendelet csatolva )
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Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés
I. félévi teljesítését
29 973 409 Ft bevétellel
5 592 419 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:
23/2018.(IX.27.) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2018.évi költségvetés I. félévi teljesítését
29 973 409 Ft bevétellel
5 592 419 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

3.)A Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
( írásos előterjesztés csatolva )

Lukácsné: az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.évi
CXXV. törvény 31. §-a alapján az önkormányzatnak öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi
programot kell elfogadni.
A helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű
társadalmi csoportok –különös tekintettel a bők,mélyszegénységben ,romák,a fogyatékkal
élő személyek,valamint a gyermekek és idősek csoportjára- oktatási,lakhatási,foglalkoztatási
egészségügyi és szociális helyzetéről,illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben
meg kell határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében
szükséges intézkedéseket.
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A törvény értelmében az önkormányzat az államháztartás alrendszereiből,az európai uniós
forrásokból,illetve nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból
származó,egyedi döntés alapján nyújtott,pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor
részsesülhet,ha az e törvény rendelkezéseinek megfelelő,hatályos helyi esélyegyenlőségi
programmal rendelkezik. A jelenlegi program 2013-2018-ig érvényes. Az új program 20192023-évekre szól. Röviden ismerteti a programot.
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.évi CXXV. törvény 31.§ (1) bekezdése alapján
a 2019-2023 évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programot megvitatta,és az előterjesztésben
foglaltak szerint elfogadta.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt ennek elküldésével.
Határidő: 2018.október 15.
Felelős: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester
Lukács Antalné jegyző
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
24/2018.(IX.27.) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.évi CXXV. törvény
31.§ (1) bekezdése alapján a 2019-2023 évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programot
megvitatta,és az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadta.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt ennek elküldésével.
Határidő: 2018.október 15.
Felelős: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester
Lukács Antalné jegyző

4.)Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2019. évi fordulójáról
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.
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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 2018. 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.
Az önkormányzatok számára a pályázati rendszerben való részvétel önkéntes. A pályázat
kiírásának feltétele, hogy a települési önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer 2019. 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 2018. október 3.
Az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott pályázatokat( „A” és „B” típusú )
2018. október 5-ig kell kiírni. A pályázatok beadási határideje: 2018. november 6.
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.

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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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
2019. évi fordulójához.
Az önkormányzat az ösztöndíjpályázat 2019. 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: 2018. október 3.
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
25/2018.( IX.27.)határozat: 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 2019. évi fordulójához.
Az önkormányzat az ösztöndíjpályázat 2019. 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: 2018. október 3.
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
5.)Egyéb feladatok
Joóné Nagy Csilla: a nemeskéri településrendezési tervben a 92—102 hrsz- területek útnak
vannak kijelölve. Magánszemélyek azonban szeretnék a területet építkezési célra
megvásárolni. Emiatt a településrendezési tervet módosítani szükséges.
Ismerteti az Akcióterv Mérnöki Iroda Kft. Nemeskér község a településszerkezeti tervének és
helyi építési szabályzatának módosítására érkezett ajánlatát.Az ajánlat alapján a fentiek
elkészítése 444 500 Ft-ba kerül.
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A jelenlévők az településrendezési eszközök módosítását támogatták.
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozatot hozta:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési eszközök
módosításának megalapozása érdekében az alábbi településfejlesztési döntést hozza:
1.) A képviselő-testület támogatja a hatályos településrendezési eszközök módosítását a
97-102 hrsz ingatlanokon való beépítés megőrzését, a tervezett közlekedési terület
felülvizsgálatával és kialakult falusias lakóterületbe való visszasorolásával. A cél a
kialakult építési telek megőrzése.
2.) A képviselő-testület a 97-102 hrsz ingatlanok területén megvalósuló lakóterületfejlesztéshez kapcsolódó - településrendezési eszköz módosítását
gazdaságfejlesztő beruházás megvalósulása érdekében támogatja.
3.) A képviselő-testület eltekint a 2/2005.(I.11.) Kormány rendelet szerinti környezeti
hatás vizsgálattól.
4.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert a partnerségi egyeztetés megtartására és az
egyszerűsített eljárás lefolytatására.
5.) A képviselő-testület a tervezési feladatokat az AKCIÓTERV Kft-nél megrendeli.
Határidő: 2019.január 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:
26/2018.(IX.27.) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
településrendezési eszközök módosításának megalapozása érdekében az alábbi
településfejlesztési döntést hozza:
1.) A képviselő-testület támogatja a hatályos településrendezési eszközök módosítását a
97-102 hrsz ingatlanokon való beépítés megőrzését, a tervezett közlekedési terület
felülvizsgálatával és kialakult falusias lakóterületbe való visszasorolásával. A cél a
kialakult építési telek megőrzése.
2.) A képviselő-testület a 97-102 hrsz ingatlanok területén megvalósuló lakóterületfejlesztéshez kapcsolódó - településrendezési eszköz módosítását
gazdaságfejlesztő beruházás megvalósulása érdekében támogatja.
3.) A képviselő-testület eltekint a 2/2005.(I.11.) Kormány rendelet szerinti környezeti
hatás vizsgálattól.
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