Jegyzőkönyv
Készült Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. május 29-én szerdán 14.30 órakor
Nemeskisfalud Község Önkormányzat épületében (8717 Nemeskisfalud, Madarász u. 3.)
megtartott üléséről
Jelen voltak:

Zenger Zsolt
Jani Gergely
Kovács Krisztián
Mezőfi Mihály

Tanácskozási joggal megjelentek:
Vezér Ákos
Gulyás Anita
Gaálné Horváth Piroska

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
jegyző
gazdasági vezető
jegyzőkönyvvezető

Zenger Zsolt: Köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a jegyzőt, a jegyzőkönyvvezetőt. Megállapította, hogy
az 5 fős testületből 4 tag jelen van, egy tag hiányzik, melynek okát nem tudja, így az ülés határozatképes. Az
ülést megnyitotta. Javaslatot tett a meghívóban szereplő napirendek elfogadására
A képviselő-testület 4 igen 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az ülés napirendjét elfogadta.
30/2019. (V.29.) 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:
Beszámoló a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi gazdálkodásáról
Előadó: Vezér Ákos jegyző
Napirend 3. pontja:
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének módosításáról
Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester
Napirend 4. pontja:
Beszámoló Nemeskisfalud Község 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Zenger Zsolt polgármester
Napirend 5. pontja:
Javaslat közművelődési rendelet megalkotására
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző
Napirend 6. pontja:
Beszámoló az adóztatás 2018. évi helyzetéről
Előadó: Vezér Ákos jegyző
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Napirend 7. pontja:
Tájékoztatás a gyermekvédelmi feladatok átfogó értékeléséről, valamint a szociális és
falugondnoki feladatok ellátásáról
Előadó: Vezér Ákos jegyző
Napirend 8. pontja:
Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési támogatás pályázatára 2019.
(helyszíni)
Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester
Napirend 9. pontja:
Busz menetrend véleményezése
Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester
Napirend 10. 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 közmunka „döcögősen” halad. Három fő közfoglalkoztatott
van, főként kaszálással foglalkoznak. A dolgozók szinte más feladatra alkalmatlanok. Mindig ott kell állni
mellettük. Április elején a Kis utcában a beszakadt úttestrész elkészült vis maior keretében. Elszámolás még
nem készült, de az anyagot már leadta Vasvári János kivitelező. A könyvtárban április 8-tól Géczi Lajos
böhönyei lakos dolgozik. A könyvtár heti 4 órában működik, a dolgozó ellátja a könyvtárosi teendőket.
Elmondta, hogy áprilisban a húsvéti ünnepekre háztartásonként 20.000.- forintot osztottak ki a szociális
keretből a rászorulóknak. Tájékoztatta a testületet, hogy kényes pénzügyi helyzettel állnak szemben, mivel
2017-ben a település arculati kézikönyv elkészítésére 1.000.000.- forintot kaptak. Jogtalan felhasználás miatt
ezt az összeget visszafizettetik. 2018-ban erre a feladatra kaptak rendkívüli önkormányzati támogatást, amit
kamatostul vissza kell fizetni. A tegnapi napon 786.000.- forint volt az önkormányzat számláján.
Gulyás Anita: Tájékoztatta a testületet, hogy 1.000.000.- forint visszafizetésre került, a kamat azonban nem.
Ezt azért kell visszafizetni, mert 2017-ben nem készült el az arculati kézikönyv. Két alkalommal utaltak,
egyszer az alaphelyzetre tekintettel, egyszer pedig rendkívüli támogatásként.
Vezér Ákos: Elmondta, hogy a kamat még a régi polgármesteri ciklus alatt keletkezett. A feladat azért nem
valósult meg akkor, mert a polgármestert nem tudta utolérni a tervező. Az összeget kétszer kapta meg az
önkormányzat.
Gulyás Anita: Minden feladatra megvan, hogy hogyan számol vissza. Véleménye szerint maximum 50.000.forint a kamat.
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Zenger Zsolt: Beszámolója befejezéseként tájékoztatta a testületet, hogy 2019. május 26-án Európai
Parlamenti választás volt. Megtettek mindent a törvényes lebonyolítás érdekében, a választás sikeresen
lezajlott.
A képviselő-testület 4 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal elfogadta a beszámolót és a következő
határozatot hozta.
31/2019. (V.29.) 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

Napirend 2. pontja:
Beszámoló a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi gazdálkodásáról
Előadó: Vezér Ákos jegyző
Vezér Ákos: A napirend kapcsán tájékoztatta a testületet, hogy a hivatal nagyon jól gazdálkodott, az
előirányzatokat nem használta ki teljes mértékben. Törekszenek a racionális gazdálkodásra. A dolgozók
jelentős része minimálbér körül mozog. A diplomás könyvelő helyére nem találtak dolgozót, ez alacsonyabb
bérkifizetést jelentett, de alacsonyabb szintű munkavégzést is.
Zenger Zsolt: Kérte, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, az kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 4 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal elfogadta a beszámolót és a következő
határozatot hozta.
32/2019. (V.29.) Kt. határozat
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Zenger Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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Napirend 3. pontja:
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének módosításáról
Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester
Zenger Zsolt: a 2. bekezdésben az önkormányzati bevételek között a működési célú támogatásokat
módosítani szükséges a 17.451 e forint helyett 24.924 e forintra.
Gulyás Anita: A BM-es tüzifa és a gázártámogatás összegét nem tudták előre, ezért nem tervezték. A
módosításra ezért van szükség. A közfoglalkoztatást is módosítani kell.
Vezér Ákos: A felhalmozási kiadások összege 7.000.000.- forint. Véleménye szerint 30%-os beruházási
aránnyal nem sok önkormányzat rendelkezik.
Gulyás Anita: Tájékoztatta a testületet, hogy a könyvtári normatívánál történt beruházás, a másik pedig az
útfelújítás. A 13 millió forint a beruházásokból, a közfoglalkoztatásból és a BM tüzifából adódik.
A képviselő-testület 4 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal az előterjesztést elfogadta és a következő
határozatot hozta.
33/2019. (V.29.) Kt. határozat
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő–testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. ( III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet szövegét azzal fogadja el,
hogy az 1.§ (2) bekezdéstől a 3.§-ig a szöveg törlésre kerül.
Felelős: Zenger Zsolt
polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 4 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal rendeletet alkotott.
7/2019. (V.30.) Önkormányzati rendelet
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő–testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetés
módosításáról szóló rendeletét megalkotja.

Napirend 4. pontja:
Beszámoló Nemeskisfalud Község 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Zenger Zsolt polgármester
Zenger Zsolt: Tájékoztatta a testületet, hogy Nemeskisfalud Község Önkormányzat költségvetése 2018-ban a
jegyző irányítása alatt került összeállításra. Kérte a testület tagjait, hogy tegyék meg észrevételeiket.
Jani Gergely: Tájékoztatást kért arról, hogy a 2. mellékletnél az államháztartáson belüli megelőlegezés
visszafizetés miért 0%.
Gulyás Anita: Nem volt sem eredeti, sem módosított előirányzat, ezért nem tud mihez számolni, ezért
szerepel ott 0%. A teljesített %-ot a módosítotthoz méri, és mivel nincs módosított, ezért 0.
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A képviselő-testület 4 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal elfogadta a beszámolót és a következő
határozatot hozta.
34/2019. (V.29.) Kt. határozat
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő – testülete Nemeskisfalud Község 2018. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja.
Felelős: Zenger Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 4 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal rendeletet alkotott.
8/2019. (V.30.) Önkormányzati rendelet
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő – testülete Nemeskisfalud Község 2018. évi költségvetését
végrehajtásáról szóló rendeletet megalkotja.

Napirend 5. pontja:
Javaslat közművelődési rendelet megalkotására
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző
Vezér Ákos: A közművelődés szabályait rendeletben kell meghatározni. Kistelepülés esetén alapvető
dolgokat szabályoz, például a közösségi színtereket. 22 év elteltével Nemeskisfaludon is lesz közművelődési
rendelet. A programok megvalósítására szolgáló források lényegesek, amely a 8. szakasz (2) bekezdésében
található. Bíznak benne, hogy a költségvetés kiegyensúlyozottabb lesz, akkor megvalósulhat például a
falunap is.
Zenger Zsolt: Elmondta, hogy az anyagi helyzetre tekintettel nem biztos, hogy falunap lesz a közeljövőben.
Gulyás Anita: Tájékoztatta a testületet, hogy a „Szárnyaló közösség„ pályázatban részt vett Böhönye és
Szenyér község, azonban Nemeskisfalud nem, pedig ez nagy segítség a falunap tartására, ez a korábbi
polgármesteri ciklus alatt történt.
A képviselő-testület 4 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal a rendelet szövegét elfogadta és a
következő határozatot hozta.
35/2019. (V.29.) Kt. határozat
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közművelődésről szóló rendelet-tervezet
szövegét elfogadja.
Felelős: Vezér Ákos jegyző
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 4 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal rendeletet alkotott.
9/2019. (V.30.) Önkormányzati rendelet
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közművelődésről szóló rendeletét megalkotja.
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Napirend 6. pontja:
Beszámoló az adóztatás 2018. évi helyzetéről
Előadó: Vezér Ákos jegyző
Vezér Ákos: Tájékoztatta a testületet, hogy a beszámolóban szereplő tartozások öröklöttek, vagy
behajthatatlanok. Példaként említette, hogy a romos ingatlanok tulajdonosait nem lehet megtalálni. A
behajtás összege sok esetben magasabb lenne, mint az adó. A befizetéseknél enyhe emelkedés tapasztalható.
az iparűzési adó június 1-vel fog megjelenni. Termőföldművelésre is van bejelentve négy cég. Az adót
eszköz-, vagy munkaerőarányosan kell megosztani. Véleménye szerint eszközarányos megosztás lenne a
célszerű a mezőgazdasági vállalkozóknál.
Jani Gergely: Tájékoztatta a testületet, hogy Csiha Sándor vállalkozóval beszélt, hogy a híd helyreállításához
járuljanak hozzá. Kellene egy egyeztető ülést tartani, ahová a többi mezőgazdasági vállalkozót is meg
kellene hívni.
Zenger Zsolt: Véleménye szerint Csiha Sándornak nincs olyan gépparkja, ami a hídnál lévő tiltó tábla hatálya
alá esne.
Jani Gergely: Meg van repedve a híd, személyautóval is veszélyes, és ott van a vízvezeték is.
A képviselő-testület 4 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal az előterjesztést elfogadta és a következő
határozatot hozta.
36/2019. (V.29.) Kt. határozat
Nemeskisfalud település önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköréről szóló 1991.
évi XX. törvény 138. § (3) bekezdés g) pontja alapján a települési adóztatásról készített jegyzői beszámolót
tudomásul veszi.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a helyi adók területén meglévő hátralékok behajtása érdekében a
szükséges intézkedéseket tegye meg, illetve a behajthatatlan adótartozásokat törölje.
Felelős: Vezér Ákos
Jegyző
Határidő : azonnal

Napirend 7. pontja:
Tájékoztatás a gyermekvédelmi feladatok átfogó értékeléséről, valamint a szociális és
falugondnoki feladatok ellátásáról
Előadó: Vezér Ákos jegyző
Vezér Ákos: Tájékoztatta a testületet, hogy minden évben kell készíteni egy gyermekvédelmi beszámolót.
2018-ban még 18 gyermek volt Nemeskisfaludon
Kovács Krisztián: Ennek nagy része a gyermekotthon lakója volt.
Vezér Ákos: Civil szervezetek nincsenek. A beszámoló tartalmazza a nyújtott támogatásokat, az étkezések
megoszlását és a családtámogatás beszámolóját, valamint a falugondnoki beszámolót.
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Zenger Zsolt: Sajnálatát fejezte ki, hogy a nemeskisfaludi idősek nem mennek Böhönyére az Alapszolgáltató
Központba.
A képviselő-testület 4 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal a következő határozatot hozta.
37/2019. (V.29.) Kt. határozat
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok 2018 évi átfogó értékelését valamint a Szociális Alapszolgáltatási feladatok ellátásáról készített
beszámolót és azt tudomásul veszi.
Nemeskisfalud község önkormányzat képviselő-testülete a falugondnoki beszámolót elfogadja.
Felelős: Zenger Zsolt
polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 8. pontja:
Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési támogatás pályázatára 2019.
(helyszíni)
Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester
Zenger Zsolt: Tájékoztatta a testületet, hogy utak, járdák felújítására lehet pályázni. A vállalkozó elkészítette
a részletes leírást. A pályázat 15% önrészt tartalmaz. A Kis utca járdafelújítását kellene megvalósítani.
Korábban beletett még két járdát, de a három járda felújítása a 15 millió forintos keretet is meghaladná.
2.200.000 forint lenne az önrész, ami nagyon sok. Véleménye szerint ha meglesz a támogatás, akkor meg
kell keresni a forrást. A Kis utca forgalmas. A gyalogos forgalom az úttesten történik A járdát újjá kellene
építeni. A pályázati kiírás szerint 100%-ban önkormányzati tulajdonban kell lennie a tervezett beruházás
helyszínének. Az összes beruházás költsége 7.686.627 forint. Csak az otthonig vezető járdát kellene
felújítani, tekintettel arra, hogy a parkoló az otthon tulajdona, tehát az otthon területére nem mehetnek be a
járdával. Az az ő területük, mivel beljebb vitték a kerítést és előtte parkolót létesítettek.
A képviselő-testület 4 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal a következő határozatot hozta.
38/2019. (V.29.) Kt. határozat
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be Magyarország 2019. évi
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont c.) pont szerint belterületi utak,
járdák, hidak felújítására. Az önkormányzat önkormányzati tulajdonú járdák felújítására adja be pályázatát; a
pályázati célok:
Nemeskisfalud Község Önkormányzat tulajdonában lévő Nemeskisfalud belterület 73 hrsz-ú, kivett
közterület, természetben Kis utca megnevezésű ingatlan, összesen 230 méter hosszan, 1 méter széles járda
felújítása 7.686627.-Ft értékben.
Az igényelt támogatás összege 85%-os intenzitással 6.533.633.-Ft. A pályázati önrészt az önkormányzat az
általános tartalékból biztosítja 1.152.994.-Ft összegben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot készíttesse el, azt nyújtsa be, és a
szükséges nyilatkozatokat tegye meg.
Felelős: Zenger Zsolt
polgármester
Határidő: azonnal
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Napirend 9. pontja:
Busz menetrend véleményezése
Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester
ZengerZsolt: Kérdés hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtotta javlatát.
A képviselő-testület 4 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal a következő határozatot hozta.
39/2019. (V.29.) Kt. határozat
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Dél-dunántúli Közlekedési Központ
(7400 Kaposvár, Füredi utca 180.) 1261/01/2019. és 1262/01/2019. számú állásfoglalás kéréseit a 2019.
június 15-i menetrend módosításról és a 2019. december 15-én hatályba lépő új menetrendről. A
képviselő-testület a 2019. június 15-től hatályba lépő menetrendi változásokkal egyet ért.
A 2019. december 15-től hatályos új menetrendhez az alábbi javaslatot teszi:
- A 10.20 órakor Böhönye felől közlekedő busznak legyen megállója Nemeskisfalud bekötőútnál.
- A Budapest-Barcs között közlekedő, Budapestről 15.15 órakor induló autóbusznak legyen megállója
Nemeskisfalud bekötőútnál, vagy ha nem áll meg, akkor legyen csatlakozása Böhönyéről
Nemeskisfalud felé.
- A Nemeskisfaludról Budapestre (Nagyatád-Budapest buszjárat) 15.06 órakor induló autóbuszt ne
töröljék el.
Felelős: Zenger Zsolt
polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 10. pontja:
Képviselői felvetések, javaslatok
Képviselői felvetés, javaslat nem hangzott el.

Zenger Zsolt polgármester az ülést 16.25 perckor bezárta.

k.m.f.

Zenger Zsolt
polgármester

Vezér Ákos
jegyző
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