
Jegyzőkönyv

Készült Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. június 20-án csütörtökön 10.00 órakor

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

Jelen voltak: Zenger Zsolt polgármester
Jani Gergely alpolgármester
Kovács Krisztián képviselő
Mezőfi Mihály 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 4 tag jelen van, egy tag hiányzott, melynek okát nem jelezte az érintett, 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.

40/2019. (VI.20.) 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 2019. évi Európai Uniós választások lebonyolításáról

Előadó: Vezér Ákos jegyző

Napirend 3. pontja:
Javaslat pályázat beadására víz- és csatornadíj támogatására

Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester

Napirend 4. pontja:
Javaslat adatvédelmi előírások teljesítésére

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző

Napirend 5. pontja:
Megyei Könyvtár tájékoztatója

Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester

Napirend 6. pontja:
Képviselői felvetések, javaslatok

Felelős: Zenger Zsolt
polgármester

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

Előadó: Zenger Zsolt polgármester

Zenger Zsolt: Tájékoztatta a testületet, hogy vissza kellett fizetniük a 2017. évben a települési arculati
kézikönyv elkészítésére kapott 1000.000. Ft-ot, tekintettel arra, hogy akkor nem készült el. A 2017. évi
könyvtári működés kapcsán elmondta, hogy 2017-ben Segyevy Ibolya volt a könyváros május hónapig.
Azonban májustól december 31-ig nem volt nyitva a könyvtár, de könyvtári szakfeladatra erre az időszakra is
kaptak normatívát, melyet szintén vissza kellett fizetni. Ennek összege 726.634. Ft volt. A másik 2017-ben
fel nem használt támogatás a szociális normatíva volt, melynek összege 926.830. Ft. A kettő együtt
1.700.000 Ft. A gazdasági vezetővel egyeztetést folytatott. Amennyiben az önkormányzat megkapja a
határozatot a visszafizetésről, akkor tudja kezdeményezni a részletfizetést. A későbbiekben pedig egy
ÖNHIKI pályázatot kíván benyújtani, tekintettel az önkormányzat rossz anyagi helyzetére.

Vezér Ákos: Ezek a fizetési kötelezettségek az előző polgármester működéséből fakadnak, aki nem tartotta a
kapcsolatot a hivatallal. Az előző polgármester is főállású volt, végeznie kellett volna a feladatait, nem lehet
magára hagyni egy települést úgy, hogy hónapokig nem foglalkozunk a költségvetéssel. Az arculati
kézikönyvet is neki kellett volna intézni, de nem lehetett utolérni. Nem nevezett ki könyvtárost.
Decemberben hozta Horváth Tímea könyvtárosi kinevezését, amely vissza volt dátumozva, ezáltal
szabálytalan volt a kinevezés, és nem fogadták el.

Zenger Zsolt: A támogatás feltételekhez kötött. Ez a 4 hónap kiesés közel félmillió Ft. visszafizetést jelent
2018-ra is. Ez havi lebontásban 96.000. Ft. A Kis utca vis maior támogatással elkészült átereszénél az eső
kimosta a kavicsot. Vasvári János vállalkozóval egyeztetett, két oldalon 15 méter hosszan a vízelvezetést
meg kell oldani a leírás szerint.

Mezőfi Mihály: Véleménye szerint dréncsövekkel kellett volna megoldani a vízelvezetést.

Zenger Zsolt: A mederlapos megoldást támogatja. Tájékoztatta a testületet, hogy a Kis utca, Templom utca
és Nefelejcs utca járdafeújítási pályázatának keretében 712 méter hosszú járda került volna felújításra,
azonban 15.000.000. Ft-ig lehetett volna pályázni, amihez jelentős önerő kellett volna. A vállalkozó a
költségvetést 15.400.000. Ft-ra hozta ki. Ennyi önereje az önkormányzatnak nincs. Ezért a Kis utca
járdafelújítása került be a pályázatba, 300 méter hosszan. Tájékoztatta a testületet, hogy június 6-án
Somogyváron a „Magyar Falu” programmal kapcsolatos tájékoztatón vett részt Móring József Attila
országgyűlési képviselő meghívására, Böhönye és Szenyér községek polgármesterivel. A települési igények
kerültek felmérésre, melyek közül ő a falugondnoki busz cseréjét, a temető kerítés felújítását tartotta a
legfontosabbnak, esetleg még a Kis utca útburkolat felújítása jöhet szóba. A program 2022-ig van
betervezve, idén 150 milliárd Ft. használható fel, melyből a temetőkre 45 milliárd Ft. jut. A közmunka
programmal kapcsolatban elmondta, hogy a levendulaültetvény nagy gondot okoz. A közmunkások
feltűnően sok gyomirtó szert használtak el. Ennek jövőbeni megelőzésére megtette az intézkedéseket.
Tájékoztatta a testületet, hogy a tegnapi napon a böhönyei bölcsőde alapkőletételi ünnepségén vett részt.

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

41/2019. (VI.20.) 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
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Napirend 2. pontja:
Beszámoló a 2019. évi Európai Uniós választások lebonyolításáról

Előadó: Vezér Ákos jegyző

Vezér Ákos: Tájékoztatta a testületet, hogy a lakosság nagyon jó arányban vett részt a választáson. 79 fő a
választásra jogosultak száma, melyből kb. 50 fő a törzslakosság, és az otthonba bejelentkezett polgárok
száma kb. 20-25 fő. Mozgóurna kérelem 5. db. volt. Törvényesen, gyorsan sikerült lebonyolítani a választást.
Az önkormányzati választások kapcsán jelezte, hogy valószínűleg augusztus körül kell újraválasztani a helyi
választási bizottságot.

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

42/2019. (VI.20.) Kt. határozat

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. május 26-i Európai parlamenti képviselők
magyarországi választásának megszervezéséről készített beszámolót tudomásul veszi. A képviselő-testület
megköszöni minden közreműködőnek a jogszerű és törvényes választások megszervezésében való
részvételét.

Felelős: Vezér Ákos
jegyző

Határidő: azonnal

Napirend 3. pontja:
Javaslat pályázat beadására víz- és csatornadíj támogatására

Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester

Zenger Zsolt: Tájékoztatta a testületet, hogy 2019-ben is pályázni kell a támogatásra. A díjtételek
csökkentéséhez döntéshozatal szükséges, mellyel vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.
A pályázat benyújtási határideje 2019. július 1. A benyújtást követően a hiánypótlást július 15-ig kell
benyújtani. A döntés a kormány honlapján nyilvánosságra kerül, ellene fellebbezni nem lehet. 2019.10.04-ig
bírálják el a pályázatokat.

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

43/2019. (VI.20.) Kt. határozat

Nemeskisfalud Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás
támogatására pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. A Képviselő Testület felhatalmazza a
polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők
lebonyolítására.

Felelős: Zenger Zsolt
polgármester

Határidő: azonnal
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Napirend 4. pontja:
Javaslat adatvédelmi előírások teljesítésére

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző

Vezér Ákos: Tájékoztatta a testületet, hogy új előírások vannak az adatvédelemmel kapcsolatban. Létrejött az
adatvédelmi hatóság, amelynek adatokat kell szolgáltatni. Ennek kapcsán az adatokat védeni is kell a külső
behatolás ellen. A legnagyobb problémát a vírusok jelenléte okozta, valamint volt szerver feltörési probléma
is. Az adatok felkerülnek a szerverre, és ezek nem kerülhetnek illetéktelen kezekbe. Ennek megelőzésére ki
kell alakítani a szabályzatot, adatvédelmi felelőssel kell rendelkezni. Fentős Károllyal és Fentős Adriennel
kötnék meg a szerződést, akik a feladatot el tudnák látni. Komoly kiadást jelent, amit a pénzügyi problémák
ellenére be kellene vállalni. A program vásárlás és az adatok feltöltése éves szinten 300.000. Ft lenne.

Zenger Zsolt: Tájékoztatást kért arról, hogy az előterjesztés végén van egy 15.000 Ft-os tétel, ez mit takar.

Vezér Ákos: Elmondta, hogy a Hivatal költségvetését kell megemelni és ennek 15.000. Ft-nyi részét állná
lakosságszám arányosan Nemeskisfalud. Kérte a testület egyetértését, tekintettel a kötelező feladatra. Ez
tartós kötelezettségvállalás lenne
.
Mezőfi Mihály: Elmondta, hogy a vírusprogramok készítői sokkal előrébb járnak, ezért ezt a kiadást
szükséges rossznak ítéli.

Vezér Ákos: A biztonsági rendszereket működtetni kell, amelyben a dolgozóknak is közre kell működni.

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

44/2019. (VI.20.) Kt. határozat

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testület megismerte az Európai Parlament és Tanács
2016/679. rendelete, 2011. évi CXII törvény és a 2019. évi XXXIV törvényekben meghatározott GDPR
feladat-ellátási kötelezettséggel összefüggő lényeges információkat.
A képviselő-testület úgy dönt, hogy dr Fentős Adrienn ajánlatát elfogadva megbízást ad a munka folyamatos
ellátására, az árajánlatban meghatározottak szerint.
Nemeskisfalud község önkormányzata a fenntartásában lévő Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatalnak
engedélyezi a külső szakértő igénybevételét, melyhez a 2019. évi hivatali költségvetést 300.000 forinttal
emelik. Az önkormányzatok az alábbi megoszlásban emelik a Hivatal költségvetését az általános
tartalékaikból: Nemeskisfalud 15.000 forint, Szenyér 40.000 forint, Böhönye 245.000 forint.
Az önkormányzat saját költségvetése dologi kiadásait emeli 2019. évben 200.000 forinttal az általános
tartalék terhére.

Felelős: Vezér Ákos jegyző
Határidő: azonnal
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Napirend 5. pontja:
Megyei Könyvtár tájékoztatója

Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester

Zenger Zsolt: Tájékoztatta a testületet, hogy a Megyei és Városi Könyvtár május 31-ig minden évben
tájékoztatást készít a működéséről a települési önkormányzat részére. Január 4-ig kérték a statisztikát és a
beiratkozási naplót a településről. Két rendezvény volt az idősek otthonában, tekintettel arra, hogy ott többen
vannak, azonban évente négy rendezvényt kellene tartani.

Vezér Ákos: Szakmai elvárás, hogy a lakosság 20%-a regisztrált felhasználó legyen a könyvtárban. Ezt
túlzásnak tartja. A megyei könyvtár a kihelyezett könyvtár működéséről ad tájékoztatót.

Mezőfi Mihály: Tájékoztatást kért, hogy Nemeskisfalud internetes bemutatkozó oldalát ki készíti, ki tartja
karban.

Jani Gergely: Az oldal Segyevy Ibolya  tulajdona. Azonban a fényképezőgép és a lap-top is nála van.

Zenger Zsolt: Mindkettő könyvtári eszköz, az önkormányzat tulajdona.

Kovács Krisztián: Ha már nem könyvtáros, akkor vissza kellett volna hoznia az eszközöket.

Zenger Zsolt: A nyilvántartás vezetése is az ő feladata lett volna, azonban ez sem történt meg.

Mezőfi Mihály: Javasolta, hogy kérjék vissza az eszközöket.

Zenger Zsolt: Kérte, hogy aki a könyvtári tájékoztatót elfogadja, az kézfeltartással jelezze.

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

45/2019. (VI.20.) Kt. határozat

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Kaposvári Takáts Gyula Megyei és
Városi Könyvtár (7400. Kaposvár, Csokonai u. 4.), a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről
szóló 39/2013 (V.31.) EMMI rendelet 7.§ (5) bekezdése alapján a Nemeskisfaludi Könyvtár 2018. évi
működéséről készített tájékoztatóját. A tájékoztatást a képviselő-testület tudomásul veszi, és megköszöni a
könyvtárosok 2018. évi munkáját, mellyel kapcsolatban kifogás nem merült fel.

Felelős: Zenger Zsolt
polgármester

Határidő: azonnal
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Napirend 6. pontja:
Képviselői felvetések, javaslatok

Zenger Zsolt: Tájékoztatta a testületet, hogy tegnap volt a böhönyei bölcsőde alapkőletétele melyre
meghívták a megyei közgyűlés elnökét is, aki jelezte, hogy szívesen látogatna el Nemeskisfaludra. Jegyző úr
javasolta, hogy meg kellene hívni az elnök urat a településre. Kérte a testületi tagok segítségét, támogatását
ez ügyben.

Egyéb képviselői felvetés, javaslat nem hangzott el, ezért Zenger Zsolt polgármester az ülést 11.45 perckor
bezárta.

k.m.f.

Zenger Zsolt Vezér Ákos
polgármester jegyző
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