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Az ülés napirendi pontjának elfogadása

2/2020.(I.06.)

Tischlerné Németh Noémi megválasztása
jegyzőkönyv hitelesítőnek

3/2020.(I.06.)

Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron
Igazgatósága által előírt visszafizetésről
döntés, az előírt összeg átutalására felhatalmazás
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Lövő Község Önkormányzata
Lövő

1/2020.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2020.január 6-án az önkormányzat hivatali helyiségében a képviselő-testület
rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak: Hollósi Gábor polgármester
Tischlerné Németh Noémi alpolgármester
Balics Kamill
Lövői Gergely
Menyhárt Beáta
Papp Tibor
Spóner Tiboré képviselők
Lukács Antal Györgyné jegyző

Hollósi Gábor: köszönti a rendkívüli ülésen megjelenteket megállapítja,hogy a képviselőtestület tagjai teljes létszámban megjelentek így az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Hollósi Gábor a napirendre az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontot fogadja el a
mai ülésén:
1.)Tájékoztató a Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága
által 2019.évben az önkormányzatnál végzett helyszíni ellenőrzés megállapításairól
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.

A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
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1/2020.(I.06) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi
napirendi pontot fogadja el a mai ülésén:
1.)Tájékoztató a Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága
által 2019.évben az önkormányzatnál végzett helyszíni ellenőrzés megállapításairól
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
Hollósi Gábor: Lövő Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata
értelmében a jegyzőkönyvet egy képviselőnek is alá kell írni, javasolom, hogy a mai ülés
jegyzőkönyvét Tischlerné Németh Noémi hitelesítse.

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Tischlerné
Németh Noémit választja meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
2/2020.(I.06.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv
hitelesítőnek Tischlerné Németh Noémit választja meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

1.)Tájékoztató a Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága
által 2019.évben az önkormányzatnál végzett helyszíni ellenőrzés megállapításairól
Hollósi Gábor: a Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága
önkormányzatunknál a központi költségvetésből származó támogatásai 2018.évi
elszámolásának szabályszerűségét, a támogatások felhasználása jogszerűségét
felülvizsgálta,melynek keretében a 2019.szeptember 16.és 2019.szeptember 18.
között helyszíni ellenőrzésre került sor.
A hatósági ellenőrzés a vizsgált elszámolásoknál, önkormányzatunk által elszámolt és az
Igazgatóság által megállapított támogatási összeg között eltérés megállapításával zárult, melyek
az alábbiakból tevődtek össze:
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Az önkormányzat által fenntartott Lövői Napsugár Óvoda elszámolás felmérésében 3 fő dajkát
és 1 fő pedagógiai asszisztenst tüntetett fel nevelő munkát segítő pedagógus végzettséggel
rendelkező alkalmazottként. Az Igazgatóság a helyszíni ellenőrzés során megállapította
nevelő munkát segítő alkalmazottak nem rendelkeznek pedagógus végzettséggel,
az önkormányzat adminisztratív hiba következtében tévesen rögzítette a létszámokat az
elszámolás felmérésében. Ebből eredően az eltérés -2 952 000 Ft lett.
Az alapfokú végzettségű, pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok számánál az
Igazgatóság -0,4 fő eltérést állapított meg az elszámolásban,így a bértámogatásnál az eltérés
keríkítési hiba miatt -160 400 Ft lett.
Az intézményi gyermekétkeztetés átlagos létszámát figyelembe véve a dolgozói létszám az
önkormányzat elszámolásában 4,52 fő volt,az Igazgatóság 4,53 főt állapított meg,így 19 000
Ft plusz támogatásra lett jogosult önkormányzatunk.
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása
során az önkormányzat 1 800 000 Ft-ról számolt el.
Az Igazgatóság által megállapított támogatási összeg 1 440 000 Ft,így az eltérés -360 000 Ft
lett.Ez abból adódott, hogy a kapott támogatás 10 %-át könyv vásárlásra kellett volna fordítani.
A könyvtári támogatást önkormányzatunk teljes egészében a Szolgáltató és Kulturális
Központnak adja át minden évben.
A fentiek miatt az Igazgatóság a GYŐR-ÁHI/460-11/2019.számú határozatával jogosulatlan
igénybe vett támogatás miatt 3 453 400 Ft, ügyeleti kamatként 51 706 Ft ( 44 605 Ft és
7 101 Ft ) visszafizetési kötelezettséget állapított meg. Javaslom az önkormányzat 2020.évi
költségvetésének terhére a képviselő-testület hatalmazzon fel ezen összegek átutalásával.
A jelenlévők a támogatás visszafizetésével egyetértettek, az támogatták.

Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az
önkormányzat 2020.évi költségvetésének terhére a Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron
Megyei Igazgatósága által a GYŐR-ÁHI/460-11/2019.számú határozata alapján a 2018.évben
jogosulatlanul igénybe vett 3 453 400 Ft-ot a „Kincstár Helyi Önkormányzatok előző évről
származó befizetései „elnevezésű számlájára, valamint a 51 706 Ft-ot ( 44 605 Ft + 7 101 Ft )
ügyeleti kamatként a „Kincstár Helyi Önkormányzatok kamatbefizetései „ elnevezésű
számlájára utaljon át.
Határidő: 2020.január 6.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
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