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Községi Önkormányzat
Nemeskér
8/2019.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2019.szeptember 30-án az önkormányzat hivatali helyiségében a képviselő-testület
nyílt üléséről.
Jelen vannak: Joóné Nagy Csilla polgármester
Musztácsné Szigethy Zsanatt alpolgármester
Horváth Gyuláné
Horváth Zoltán
Plechl Richárd 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.)Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2019.I. félévi tájékoztatója
2.)Az önkormányzat 2019.I.félévi tájékoztatója
3.)Tájékoztató a Bursa Hungaria Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020.évi
fordulójáról
4.)Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester

3

38/2019.(IX.30.) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
alábbi napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.)Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2019.I. félévi tájékoztatója
2.)Az önkormányzat 2019.I.félévi tájékoztatója
3.)Tájékoztató a Bursa Hungaria Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020.évi
fordulójáról
4.)Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester

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

Lukácsné: ismerteti a Hivatal 2019.évi bevételeit, kiadásait a jelenlévőknek.
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Hivatalba egy új köztisztviselő kerül felvételre
részmunkaidős foglalkoztatással 2019.október 1-től a jövőre nyugdíjba vonuló pénzügyi
dolgozó mellé. A feladatok összetettsége miatt hosszú idő szükséges az ASP megismeréséhez,
ennek elsajátításához.
( 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 2019. I. félévi költségvetésének teljesítését
25 505 200 Ft bevétellel
20 550 454 Ft kiadással az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Lukács Antal Györgyné jegyző
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
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A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
38/2019.(IX.30.)határozat:Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2019. I. félévi
költségvetésének teljesítését
25 505 200 Ft bevétellel
20 550 454 Ft kiadással az előterjesztésben foglaltak szerint
jóváhagyja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Lukács Antal Györgyné jegyző

2.)Az önkormányzat 2019.I.félévi tájékoztatója

Joóné Nagy Csilla: ismerteti az önkormányzat 2019.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 félév folyamán az előirányzat módosítására a központi költségvetési támogatás
emelkedése ( közfoglalkoztatás bértámogatása ) miatt került sor.
Az összeg a kiadási oldalon a közfoglalkoztatott törvény szerinti illetményébe és munkaadót
terhelő járulék összegébe épül be. Emiatt a bevételi és kiadási főösszegek emelkednek,ezért a
költségvetési rendeletet módosítani szükséges.
Ismerteti az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetet.
Ismerteti az előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható következményeiről.
( Előzetes hatásvizsgálati lap és indokolás csatolva )

A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és
egyhangulag megalkotta a 7/2019.(X.10.) rendeletét az önkormányzat 2019. évi
költségvetéséről szóló 2/2019.(II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról.

( rendelet csatolva )
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Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés
I. félévi teljesítését
27 235 543 Ft bevétellel
10 467 348 Ft kiadással az előterjesztésben foglaltak szerint e l f o g a d j a.
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
Lukács Antal Györgyné jegyző
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
39/2019.(IX.30.) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2019.évi költségvetés I. félévi teljesítését
27 235 543 Ft bevétellel
10 467 348 Ft kiadással az előterjesztésben foglaltak szerint
e l f o g a d j a.

Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
Lukács Antal Györgyné jegyző

3.)Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2020. 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.
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.
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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 2019. 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 2020. 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 2019. október 2.
Az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott pályázatokat( „A” és „B” típusú )
2019. október 4-ig kell kiírni. A pályázatok beadási határideje: 2019. november 5.
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.
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
2020. évi fordulójához.
Az önkormányzat az ösztöndíjpályázat 2020. 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: 2019. október 2.
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:
40/2019.( IX.30.)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 2020. évi fordulójához.
Az önkormányzat az ösztöndíjpályázat 2020. 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: 2019. október 2.
Felelős: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester
4.) Egyéb feladatok
Lukácsné: tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy Mészárosné Takács Gabriella a Nemeskéri
HVB tagja a tagságáról lemondott, mivel a helyi önkormányzati választáson képviselőjelöltként indult. A lemondott tag helyébe a póttag Gaál Zoltánné lépett be bizottsági tagnak.
A Nemeskéri Helyi Választási Bizottságban már csak egy póttag maradt.
A választási eljárásról szóló 2013.évi XXXVI.törvény 35. § (2) bekezdése értelmében póttag
hiányában a képviselő-testület új póttagot választ. Póttagként Holpár Csaba 9471.Nemeskér,
Fő utca 30.szám alatti lakost javaslom. A jelölt ügyének nyílt ülésen történő tárgyalásához
hozzájárult.
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Holpár Csaba 9471.Nemeskér,
Fő utca 30.szám alatti lakost a Nemeskéri Helyi Választási Bizottság póttagjának
megválasztja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésével.
Határidő: 2019.október 13.
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
Lukács Antal Györgyné jegyző
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
41/2019.(IX.30.) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Holpár
Csaba 9471.Nemeskér,Fő utca 30.szám alatti lakost a Nemeskéri Helyi Választási Bizottság
póttagjának megválasztja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésével.
Határidő: 2019.október 13.
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
Lukács Antal Györgyné jegyző
Joóné Nagy Csilla: tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy a Magyar Falu Program keretében
lehetőség volt falubusz igénylésére vonatkozó pályázat benyújtására. A pályázatok megírása
időigényes,szakértelmet igényel, ezért egy pályázatíró céget kért fel ennek elkészítésére.
Ismerteti a Projekt & Advising Bt. megbízási szerződésének tervezetét a jelenlévőknek.
Elmondja,hogy sikeres,pozitív elbírálás esetén a beruházási érték 7 %-át kell megfizetni a
cégnek,mely a „Falu-és tanyagondnoki szolgálat támogatása „ című pályázatnál 770 000 Ft.
Ezek összeget a tartalékalapból a 2019.évi költségvetésben átcsoportosítással kívánja
biztosítani. Elmondja amennyiben nem kapnak támogatást, az összeget nem kell kifízetni.
A jelenlévők javasolják a megbízási szerződés elfogadását.
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében
meghirdetett MFP-TFB/2019 – „Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása” c. pályázat
elkészítése és a pályázati dokumentáció menedzselési munkálataira Project & Advising Bt.
- mint a munka elvégzésével megbízott – részére 770 000 Ft, azaz hétszáz-hetvenezer forint
megbízási díjat biztosít.
A képviselő-testület a 2019. évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást
rendeli el:
Zárolás: a K513 Tartalék kiadási előirányzaton 770 000 Ft.
Kiadási pótelőirányzat: a képviselő-testület a K336 Szakmai tevékenységet segítő
szolgáltatás rovaton 770 000 Ft-ot biztosít.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével és a megállapított
összeg átutalásával.
Határidő: 2020.március 31.
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
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