
Jegyzőkönyv

Készült Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. február 26-án kedden 10.00 órakor

Nemeskisfalud Község Önkormányzat épületében (8717 Nemeskisfalud, Madarász u. 3.)
megtartott üléséről

Jelen voltak: Zenger Zsolt polgármester
Jani Gergely Zsolt alpolgármester
Kovács Krisztián képviselő
Mezőfi Mihály képviselő
Segyevy Ibolya képviselő

Tanácskozási joggal megjelentek:
Vezér Ákos jegyző
Gaálné Horváth Piroska jegyzőkönyvvezető

Zenger Zsolt: Köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a jegyzőt, a jegyzőkönyvvezetőt. Megállapította, hogy
az 5 fős testületből 5 tag jelen van, így az ülés határozatképes. Az ülést megnyitotta. Javaslatot tett a
meghívóban szereplő napirend módosítására. Javasolta, hogy a napirendre vegyék fel a könyvtáros
kinevezése című előterjesztést 2. napirendi pontként.

Mezőfi Mihály: Napirendek előtt tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a képviselői vagyonnyilatkozatokat
minden képviselő leadta.

A képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az ülés napirendjét elfogadta.

13/2019. (II.26.) Kt. határozat

Nemeskisfalud Község Önkormányzat képviselő-testülete mai ülésének napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg.

Napirend 1. pontja:
Beszámoló az elmúlt ülés óta elvégzett munkáról (szóbeli)

Előadó: Zenger Zsolt polgármester

Napirend 2. pontja:
Könyvtáros kinevezése

Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester

Napirend 3. pontja:
Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző

Napirend 4. pontja:
Előterjesztés költségvetéshez kapcsolódó határozat kivonathoz

Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester

Napirend 5. pontja:
Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelete megtárgyalására, elfogadására

Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester
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Napirend 6. pontja:
Javaslat helyi iparűzési adó bevezetésére

Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester

Napirend 7. pontja:
Javaslat köztisztviselői illetményalap meghatározására

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző

Napirend 8. pontja:
Beszámoló a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző

Napirend 9. pontja:
Vízszolgáltató elszámolása a rendszer működtetéséről

Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester

Napirend 10. pontja:
Javaslat Böhönyei Tűzoltóság támogatására

Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester

Napirend 11. pontja:
Javaslat Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötendő megállapodásra

Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester

Napirend 12. pontja:
Képviselői felvetések, javaslatok

Felelős: Zenger Zsolt
polgármester

Határidő: azonnal

Napirend 1. pontja:
Beszámoló az elmúlt ülés óta elvégzett munkáról (szóbeli)

Előadó: Zenger Zsolt polgármester

Zenger Zsolt: Tájékoztatta a testületet, hogy a közfoglalkoztatás február 28-ig tart. A Marcali Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályával egyeztetni kell, mert nehéz lesz közfoglalkoztatottat találni. Áprilistól indulna a
hosszú távú közfoglalkoztatási program, amely csak 90%-ban támogatott, 10%-ot hozzá kell tennie az
önkormányzatnak, ami azt jelenti, hogy egy közfoglalkoztatott kb. 10.000.- forintba fog kerülni az
önkormányzatnak havonta. A településen 3 regisztrált munkanélküli van. Ebből 2 fő jelenleg is jelen van a
közfoglalkoztatási programban. Rajtuk kívül egyedül Kakas István vehető számításba. Tehát ha 3
közfoglalkozatottat alkalmazna az önkormányzat, akkor az 30.000.- forint kiadást jelent havonta. Fel kell
mérni, hogy ezt a költségvetés elbírja-e, hiszen a hosszú távú foglalkoztatás közel 10 hónap, vagyis 300.000.-
forintba kerül az önkormányzatnak. Kifejtette azon véleményét, hogy 3 fő közfoglalkoztatottnál többet ne
alkalmazzon az önkormányzat, és lehetőleg helybeliek legyenek.
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Zenger Zsolt: Tájékoztatta a testületet, hogy a szociális tűzifa kiosztása, átvetetése nagy feladatot jelentett az
önkormányzatnak, hiszen sem a tárgyi, sem a személyi feltételek nem álltak rendelkezésre. Jani Gergely
alpolgármester és Kovács Krisztián képviselő segítségével sikerült megoldani a kiosztást. A
rezsicsökkentéssel kapcsolatban elmondta, hogy Mezőfi Mihály képviselő javaslatára fabrikettet vásároltak a
Segesdi Tüzép-telepről és 14 háztartás részére kiosztásra került. Tájékoztatta a testületet, hogy a Kis utca
beszakadt úttest részének javítására kaptak kb. 700.000.- forintot. Javasolta, hogy márciusban meg kellene
kezdeni a javíttatást, hiszen helyre kell állítani az útburkolatot és az átereszt is. Az elmúlt ülésen döntöttek az
önkormányzati földterületek Horváth István tapsonyi vállalkozónak történő bérbeadásáról. A szerződések
aláírása és kifüggesztése megtörtént, visszajelzés a vállalkozó részéről nem érkezett.

Kovács Krisztián: Véleménye szerint a földterületek bérbevétele más vállalkozót is érdekelne.

Vezér Ákos: Tájékoztatta a képviselőt, hogy rá lehet ajánlani a kifüggesztett szerződésre.

Zenger Zsolt: Tájékoztatta a testületet, hogy megkereste a Nyugati Tükör című reklámújság, amely
polgármestereket és településeket mutat be. Ajánlata szerint 60.000.- forintért vállalná a megjelentetést.
Szenyér és Böhönye településről is megjelent már benne egy cíkk. Véleménye szerint nincs szükség ennek
megrendelésére.

Segyevy Ibolya képviselő 11.18 órakor távozott az ülésről; a képviselő-testület létszáma 4 főre csökkent..

Zenger Zsolt: Kérte, hogy aki a polgármesteri beszámolót elfogadja, az kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 4 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal elfogadta a beszámolót és a következő
határozatot hozta.

14/2019. (II.26.) Kt. határozat

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester két ülés közti tevékenységéről
szóló tájékoztatóját tudomásul veszi és elfogadja.

Felelős: Zenger Zsolt
polgármester

Határidő: azonnal

Segyevy Ibolya képviselő 11.20 órakor visszaérkezett az ülésre; a képviselő-testület létszáma 5 főre nőtt.

Napirend 2. pontja:
Könyvtáros kinevezése

Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester

Zenger Zsolt: Ismertette, hogy a képviselő-testület felhatalmazta arra, hogy a könyvtári feladatokat ellátó
személyre tegyen javaslatot. Véleménye szerint helybelit kellene alkalmazni, viszont a bérezésen van a
legnagyobb hangsúly. Közalkalmazotti jogviszonyról van szó, bruttó 40.000.- forint bérezéssel. Segyevy
Ibolya gondolkodási időt kért. Őt javasolta a könyvtári feladatok ellátására.

Mezőfi Mihály: Véleménye szerint a munkaügytől még lehetne plusz forrást szerezni.

Zenger Zsolt: Elmondta, hogy Segyevy Ibolya főiskolai végzettséggel rendelkezik, ezért nem lehet
közfoglalkoztatásba bevonni.
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Segyevy Ibolya: Véleménye szerint semmilyen más lehetősége nincs. A bruttó 40.000. forint, nettó 32.000
fotintnyi bért jelent. Elmondta, hogy itt tervezi az életét, nettó 60.000.- forint költsége van. Véleménye
szerint értelmes könyvtárosi szerződést kell kötni, amelynek keretében heti 20 órában lehet tevékenységet
folytatni. 8-10 gyerek jár a könyvtárba, ez speciális feladat, valamint van kötelező hétvégi nyitva tartás is.

Zenger Zsolt: Elmondta, hogy heti 8 órában van meghatározva a nyitva tartási idő. Nem kellene minden nap
itt lenni 08.00-12.00 óra között. Például lehetne kedden és szombaton nyitva tartani.

Segyevy Ibolya: Jelezte, hogy nincs bevétele, mert még a 22.800.- forintot sem tudja igénybe venni.
Családilag felette van a jövedelem az előírt határnak, mert a 4 gyermeke közül 2 dolgozik.

Vezér Ákos: Elmondta, hogy valóban, a közös lakcímen bejelentett személyek egy háztartásnak minősülnek.
Nemeskisfalud község szakfeladatra kapja a támogatást, és a gazdasági vezetőnek volt fenntartása ezzel
kapcsolatban.

Segyevy Ibolya: 1.800.000.- forint a keret, ennek 20%-át eszközökre kell fordítani.

Zenger Zsolt: Tájékoztatta a testület tagjait, hogy ez éves normatíva, és lehet, hogy a tavalyi normatívából is
vissza kell fizetni valamennyit, mert csak áprilistól lett a könyvtáros kinevezve.

Zenger Zsolt: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a számlákat is ebből kell fizetni, és az áram éves díja
120.000.- forint. Ezen kívül évente két rendezvényt kell tartani, amelynek könyvtári rendezvénynek kell
lennie.

Segyevy Ibolya: Felvetette, hogy a megyei közgyűlés elkülönített egy összeget, amelyre pályázni lehet. A
Magyar Falu pályázatban is van kultúrafejlesztésre lehetőség.

Mezőfi Mihály: Véleménye szerint a falu nem bírja el ezt az összeget. Ha Segyevy Ibolya nem tudja vállalni,
akkor keresni kell olyat, aki ezért az összegért elvállalja. A pályázatoknak pedig feltételei vannak, amelyeket
nem biztos, hogy tudnak vállalni.

Segyevy Ibolya: Véleménye szerint van egy kötelező feladat, amit el kell látni.

Mezőfi Mihály: Nem személyről van szó ebben a kérdésben, hanem státuszról. Ha ennyiért nem tudja
vállalni, akkor más személyt kell keresni.

Vezér Ákos: A gazdasági vezető látja így ezt a kérdést. a kulturális feladatba beletartozik akár egy falunap is,
nem csak a könyvtár. Ez a kulturális feladatok támogatására szól. Javasolta, hogy a következő ülésen térjenek
vissza a kérdésre. Akár előadóművészt is el lehet számolni. A tavalyi megállapodást úgy látja, hogy
Nemeskisfalud költségvetéséhez képest sok volt. A kultúrára költeni kell, de ésszerű keretek között.
Hangsúlyozta a falunap fontosságát is.

Jani Gergely: Elmondta, hogy ez kötelező feladat, amennyiben nem teljesítik, akkor vissza kell fizetni a
normatívát. Ez a munka nem igényel napi 8 órát, de akit foglalkoztatnak, az nem tud másik munkahelyet
létesíteni. Ha itt dolgozik akkor megfelelő bért kell neki biztosítani. Példaként elmondta, hogy a törvény
szerint a képviselőt el kell engedni a munkahelyéről, de a gyakorlatban ez nem valósul meg. Az egész
képviselő-testületi tagság arról szól, hogy kapjon valamit a falu.

Zenger Zsolt: Véleménye szerint, ha valaki képviselő-testületi tagságot vállal, akkor fel kell mérnie, hogy
tudja-e vállalni a feladatokat.

Jani Gergely: Javaslatot tesz a bruttó 40.000.- forint bér elfogadására.
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Segyevy Ibolya: Jelezte, hogy ennyiért nem tudja vállalni a feladatot.

Mezőfi Mihály: Véleménye szerint a napi kb. 1 órás munkáért ezzel a pénzzel nagyon jól meg van fizetve a
könyvtáros.

Segyevy Ibolya: Elmondta, hogy korábban lemondtak a 15.000.- forintos tiszteletdíjról.

Mezőfi Mihály: Segyevy Ibolya attól tette függővé a tiszteletdíjról való lemondását, hogy megkapja a
könyvtárosi állást.

Segyevy Ibolya: Felszólította a testületet, hogy keressenek olyan személyt, aki elvállalja a könyvtárosi
feladatokat. Kérdést intézett Vezér Ákoshoz, hogy mi a módja a képviselői lemondásnak.

Vezér Ákos: Javaslatot tett arra vonatkozóan, hogy a képviselők beszéljék meg a kérdést az ülésen kívül és a
későbbiekben térjenek vissza rá.

Napirendi pont tárgyalását a polgármester elfogadott határozat nélkül lezárta.

Napirend 3. pontja:
Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző

Vezér Ákos: Tájékoztatta a testületet, hogy a köztisztviselői bérrendezésre pályázatot nyújtottak be. Nem a
január 1-i bér képezi az alapját, hanem a decemberi. A teljes hivatali költségvetés a tavalyi 60.761 e forintról
62.263 e forintra emelkedne. Vannak olyan tételek, amelyek kisebb mértében fordulnak elő, például egyéb
személyi juttatások.6.800 e forintra próbáltuk beintegrálni. A lakosságszám arányos hozzájárulást az Ötv. írja
elő. Azonban lényegesen megemelkedne így az összeg, Szenyér községnél kb. 2 millió forintra,
Nemeskisfalud községnél 1,5 millió forintra. Ezért ezt a tavalyi szinten tervezik.

Zenger Zsolt: Kérte, hogy aki az előterjesztésben foglaltakat elfogadja, az kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal elfogadta a beszámolót és a következő
határozatot hozta.

15/2019. (II.26.) Kt. határozat

Nemeskisfalud Község Önkormányzata a Böhönyei Közös Önkormányzat 2019. évi költségvetését az
előterjesztés és a melléklet alapján elfogadja.

Felelős: Vezér Ákos
jegyző

Határidő: azonnal
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Napirend 4. pontja:
Előterjesztés költségvetéshez kapcsolódó határozat kivonathoz

Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester

Vezér Ákos: Tájékoztatta a testületet, hogy ez az előterjesztés azt takarja, hogy szándékában áll-e az
önkormányzatnak hitelt felvenni jövőre, vagy az elkövetkezendő évekre.

A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal a következő határozatot hozta.

16/2019. (II.26.) Kt. határozat

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának Képviselő – testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 29/A. §. / alapján a saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő
fizetési kötelezettségek 2020-2022. évre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

Ft.

Megnevezés 2020. év 2021. év 2022.év

Saját bevételek
- Helyi adó 500 512 520
- Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítás
- Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel
- Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése
- Bírság, pótlék, díjbevétel
- Kezességvállalással kapcs. megtérülés

Saját bevételek összesen: 500 512 520
Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő fizetési
kötelezettségek

- Hitel, kölcsön 0 0 0
- Értékpapír 0 0 0
- Váltó 0 0 0
- Pénzügyi lízing 0 0 0
- Adásvételi szerződés megkötése a visszavás.
kötelezettség kikötésével 0 0 0
- Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott
fizetés 0 0 0

Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő fizetési
kötelezettségek összesen: 0 0 0

Felelős: Zenger Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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Napirend 5. pontja:
Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelete megtárgyalására, elfogadására

Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester

Vezér Ákos: Ismertette az előterjesztést. A költségvetési főöszeg 24,5 millió forint. Ez jónak mondható.
Amennyiben korábban több volt, az a közfoglalkoztatás miatt fordulhatott elő. A közfoglalkoztatásra jelenleg
csak 1-2 fő kerülhet szóba.

Vezér Ákos: Jelentősebb összegként egy 6 millió forintos útfelújítás szerepel.

Jani Gergely: Céltartalék is van a költségvetésben. Tájékoztatást kért, hogy ezt milyen célra lehet
felhasználni.

Vezér Ákos: 2.048 e forint van céltartalékra. Kell egy célt találni, vagy meghagyhatják működési tartaléknak
is. Ez a bevétel és a kiadás közti különbséget takarja.

Jani Gergely: Jelezte, hogy a településüzemeltetéssel kapcsolatok feladatellátások támogatásánál, az 1.1.2
pontban 2018. évre 1.167 e forint van, de 2019-ben nincs beírva semmi.

Vezér Ákos: Tájékoztatta a testületet, hogy ez az összeg ugyanúgy 1.167 e forint maradt 2019. évre is, de
sajnálatos módon kimaradt. Ennyivel módosul a költségvetés 9.358 e az 1.1-es sor. Ennyivel növekszik a
tartalék. A 9-es mellékletben, a személyi juttatásoknál a kötelező és önként vállalt feladatokra 12,5 millió
forint. A működési tábla (3-as) is ugyanez található, csak itt meg kell bontani. A 3. tábla kiadások 1. pont
személyi juttatások első sora a közfoglalkoztatotti munkabért is tartalmazza. Zenger Zsolt falugondnok
választott tisztségviselő, a falugondnoki törvény szerinti illetmény szerepel.

Jani Gergely: Megköszönte a tájékoztatást.

Segyevy Ibolya: Tájékoztatást kért arra vonatkozóan, hogy iparűzési adóval kapcsolatban 3 fő van a
kedvezményezettek között.

Zenger Zsolt: Tájékoztatott, hogy három fő vállalkozót van (2. melléklet).

Vezér Ákos: Elmondta, ha nulla forint az iparűzési adó, akkor mindenki kedvezményezettnek minősül.

Zenger Zsolt: Kérte, hogy aki a rendelet-tervezet szövegét elfogadja, az kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal a rendelet-tervezet szövegét az alábbi
módosítással elfogadta, és a következő határozatot hozta.

17/2019. (II.26.) Kt. határozat

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
rendelet-tervezet szövegét az alábbi módosítással elfogadja.:
3.sz. melléklet (több táblát is érint) az 1.1 helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 9.358. e
forintra emelkedik, (1.1.2 településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 0 forint helyett 1167
e forintra változik). Kiadási oldalon V.5. pont 3.215 e forintra emelkedik.

Felelős: Zenger Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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A Képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal rendeletet alkotott.

3/2019. (II.28.) Önkormányzati rendelet

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
rendeletét megalkotja.

Napirend 6. pontja:
Javaslat helyi iparűzési adó bevezetésére

Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester

VezérÁkos: Tájékoztatta a testületet, hogy az iparűzési adóról már decemberben volt szó az ülésen. Kamarai
véleményt be kell szerezni az iparűzési adó kivetésével kapcsolatban. Ők adóbevezetést nem támogatnak, de
tekintettel az indokolásra, elfogadták az önkormányzat döntését.

Jani Gergely: Tájékoztatást kért az őstermelői adózásról és az ideiglenes adóról.

Vezér Ákos: Válaszolt a kérdésekre, őstermelő adózik, ideiglenes iparűzési adó elsősorban az építésekre
vonatkozhat.

A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal a rendelet-tervezet szövegét az alábbi
módosítással elfogadta, és a következő határozatot hozta.

18/2019. (II.26.) Kt. határozat

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi iparűzési adóról szóló rendelet-tervezet
szövegét elfogadja.

Felelős: Vezér Ákos
jegyző

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal rendeletet alkotott.

4/2019. (II.28.) Önkormányzati rendelet

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi iparűzési adóról szóló rendeletét
megalkotja.
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Napirend 7. pontja:
Javaslat köztisztviselői illetményalap meghatározására

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző

Vezér Ákos: Ismertette az előterjesztést, majd Zenger Zsolt kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra
bocsájtotta javaslatát.

A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal az előterjesztést elfogadta, és a következő
határozatot hozta.

19/2019. (II.26.) Kt. határozat

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők illetményalapjáról szóló
rendelet-tervezet szövegét elfogadja.

Felelős: Vezér Ákos jegyző
Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal rendeletet alkotott.

5/2019. (II.28.) Önkormányzati rendelet

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők illetményalapjáról szóló
rendeletét megalkotja

Napirend 8. pontja:
Beszámoló a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző

Vezér Ákos: Tájékoztatta a testületet, hogy a választás, és az azt követő februári alakuló ülés megterhelte a
hivatalt. Ezen kívül országgyűlési választás is volt. A hivatalra jellemzőek a munkaerő problémák. Hiányzik
a képzett munkaerő. Jellemző, hogy a könyvelési területen egész pénzügyi részlegek állnak fel. Nagy a
mozgás a pénzügyi területen. A dolgozók közül a gazdasági vezetőt ki kell emelni nélküle nagy nehezen
menne a munka.

Jani Gergely: Megköszönte a hivatal munkáját, és kérte, hogy egészüljön ki a határozat a
köszönetnyilvánítással.

A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal a beszámolót elfogadta, és a következő
határozatot hozta.

20/2019. (II.26.) Kt. határozat

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX törvény 81.§. (3) bekezdés f. pontja alapján a Böhönyei Önkormányzati Hivatal 2018.
évi tevékenységéről készített jegyzői beszámolót elfogadja és megköszöni a hivatal munkáját.

Felelős: Vezér Ákos  jegyző
Határidő: azonnal
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Napirend 9. pontja:
Vízszolgáltató elszámolása a rendszer működtetéséről

Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester

Zenger Zsolt: Tájékoztatta a testületet, hogy a szolgáltató bérleti díjat fizet. Év végén számol el, a
beruházásokat levonja belőle. Kérte, hogy aki a beszámolót elfogadja, az kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal a következő határozatot hozta.

21/2019. (II.26.) Kt. határozat

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a KAVÍZ Kaposvári Víz- és
Csatornamű Kft. (7400 Kaposvár, Áchim András u.2.) KE/2019/000083 számú levelét az éves bérleti díj -
felújítási és beruházási költségkülönbözetek elszámolásáról.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az elszámolásról szóló – mellékelt – megállapodást
aláírja.

Felelős: Zenger Zsolt
polgármester

Határidő: azonnal

Napirend 10. pontja:
Javaslat Böhönyei Tűzoltóság támogatására

Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester

Zenger Zsolt: Tájékoztatta a testületet, hogy a Böhönyei Önkormányzati Tűzoltóság írásos kérelemmel
kereste meg a testületet. 2019 évre 50.000.- forintot kérnek.

Vezér Ákos: Tájékoztatta a testületet, hogy tavaly a tűzoltóság 1,9 millió forint böhönyei támogatást kapott,
amelyből 600 e forintot költött családi napra. Felhívta a figyelmet arra, hogy a támogatást arra kell használni,
amire kapják a támogatást. Horváth Péter 2019 január 1-én vette át a tűzoltóparancsnoki feladatokat.

Zenger Zsolt: Véleménye szerint a bizalmat meg kell előlegezni. Javasolta az 50.000.-Ft. támogatás
folyósítását, tekintettel a reményt keltő vezetőváltásra. Kérte, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással
jelezze.

A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal a következő határozatot hozta.

22/2019. (II.26.) Kt. határozat

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek és egyházak támogatási
rendjéről szóló Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (VI.9.) önkormányzati
rendelet 4.§ alapján az Önkormányzati Tűzoltóság Böhönye (8719. Böhönye, Fő u. 45.) részére 50.000.-Ft
támogatást nyújt az éves működési, fejlesztési, fenntartási kiadásaihoz, az általános tartalék terhére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a finanszírozási szerződést aláírja, a támogatás egy
összegben történő finanszírozásával, valamint a költségvetés módosítást terjessze be.

Felelős: Zenger Zsolt
Polgármester

Határidő: azonnal
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Napirend 11. pontja:
Javaslat Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötendő megállapodásra

Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester

Vezér Ákos: Ismertette az előterjesztést.

A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal a következő határozatot hozta.

23/2019. (II.26.) Kt. határozat

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megállapodást köt a Somogy
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal (7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 7.) a Marcali
Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatására az előterjesztés szerint.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást aláírja.

Felelős: Zenger Zsolt
polgármester

Határidő: azonnal

Napirend 11. pontja:
Képviselői felvetések, javaslatok

Jani Gergely: Tájékoztatta a testületet a Magyar Falu programról. 4-5 pályázati lehetőség lenne
Nemeskisfalud számára, amelyek a III. negyedévben válnának beadhatóvá. Konkrétan a falugondnoki autó
beszerzése, temető kerítés felújítása, orvosi szoba kialakítása, Kis utca útburkolat felújítása, amelynek
keretében egy aszfaltréteget, illetve a vízelvezetést lehetne megoldani. Valamint emlékhelyet is lehetne
létesíteni.

Zenger Zsolt: Tájékoztatta a testületet, hogy illegális hulladéklerakók felszámolása kapcsán kapott egy
pályázati tájékoztatót, de ők erre nem tudnak pályázni. Az illegális szeméttelepet felszámolták.

Egyéb kérdés, észrevétel nem volt. Zenger Zsolt polgármester az ülést 13.20 perckor bezárta.

k.m.f.

Zenger Zsolt Vezér Ákos
polgármester jegyző
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