Jegyzőkönyv
Készült Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. augusztus 21-én szerdán 16.00 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
Gaálné Horváth Piroska
Horváth Istvánné
Karancz Jánosné
Bokor Károly
Zengerné Bek Mónika
Bek István Henrik
Bek Istvánné
Bogdán György

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
jegyző
jegyzőkönyvvezető
HVB tag
HVB tag
HVB tag
HVB tag
HVB tag
HVB póttag
HVB póttag

Zenger Zsolt: Köszöntötte a képviselő-testület megjelent tagjait, a jegyzőt, a jegyzőkönyvvezetőt, valamint a
Helyi Választási Bizottság tagjait. Megállapította, hogy az 5 fős testületből 4 tag jelen van, 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.
49/2019. (VIII.21.) Kt. határozat
Nemeskisfalud Község Önkormányzat képviselő-testülete mai ülésének napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg.
Napirend 1. pontja:
Javaslat Helyi Választási Bizottság megválasztására
Előadó: Vezér Ákos jegyző
Napirend 2. pontja:
Beszámoló a két ülés közt végzett tevékenységről
Előadó: Zenger Zsolt polgármester
Napirend 3. pontja:
Képviselői felvetések, javaslatok
Felelős: Zenger Zsolt
polgármester
Határidő: azonnal
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Napirend 1. pontja:
Javaslat Helyi Választási Bizottság megválasztására
Előadó: Vezér Ákos jegyző
Vezér Ákos: Tájékoztatta a jelen lévőket, hogy a Helyi Választási tagjainak megválasztásával kapcsolatban a
megbízatás elfogadásáról nyilatkozni kell, melyeket a melléklet tartalmaz. A megbízatás 5 évre szól. A Helyi
Választási Bizottság legfontosabb feladatai közé tartozik, hogy dönteni kell a jelöltek nyilvántartásba
vételéről, a határidő lejártát követően ki kell sorsolni a szavazólapon a jelöltek sorrendjét. Kérte a napirend
elfogadását.
A képviselő-testület 4 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal az előterjesztést elfogadta és a következő
határozatot hozta.
50/2019. (VIII.21.) Kt. határozat
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény 23.§ alapján a Nemeskisfaludi Helyi Választási Bizottság tagjának és póttagjának az alábbi
személyeket megválasztja:
Horváth Istvánné
Karancz Jánosné
Bokor Károly
Zengerné Bek Mónika
Bek István Henrik
Bek Istvánné
Bogdán György

8717 Nemeskisfalud, Templom u. 7. –tag
8717 Nemeskisfalud, Madarász u. 6. –tag
8717 Nemeskisfalud, Nefelejcs u. 1. –tag
8717 Nemeskisfalud, Madarász u. 4. –tag
8717 Nemeskisfalud, Madarász u. 4. –tag
8717 Nemeskisfalud, Madarász u. 4. –póttag
8717 Nemeskisfalud, Kisperjés tanya 26. –póttag

Felelős: Vezér Ákos
jegyző
Határidő: azonnal
Zenger Zsolt: Kérte, hogy minden megválasztott bizottsági tag mondja utána az eskü szövegét.
A megválasztott választási bizottsági tagok a jogszabályban meghatározott esküt a polgármester előtt
letették:
„Én, (az eskütevő neve) fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek,
jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; a helyi választási bizottsági tisztségemet
a magyar nemzet javára gyakorolom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Polgármester megköszönte a bizottsági tagok részvételét, és kérte a választások törvényes lebonyolításának
elősegítését.
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Napirend 2. pontja:
Beszámoló a két ülés közt végzett tevékenységről
Előadó: Zenger Zsolt polgármester
Zenger Zsolt: Tájékoztatta a testületet, hogy a közmunkaprogramban jelenleg részt vevő Bogdán György
kezdeményezte az előnyugdíjazását. Ez csak akkor működik, ha az önkormányzat közös megegyezéssel
szünteti meg a munkaviszonyát, azonban ez az önkormányzatra nézve nem lehet hátrányos. A dolgozó bent
van egy hosszú távú közmunka programban, ahol a későbbiekben pótolni kell a személyét.
Elmondta, hogy az utóbbi időben több meghívásnak tett eleget, melyek közül kiemelte a böhönyei falunapot.
A „nemes” települések találkozóján, a Nagyszakácsi falunapon és a szenyéri rendezvényen nem vett részt.
A Magyar Falu programmal kapcsolatban tájékoztatta a testületet, hogy a falugondnoki gépjármű típusára
vonatkozóan nyilatkozni kell. Áttekintették a lehetőségeket, és véleménye szerint a Ford Transit Custom
típusú gépjármű lenne elfogadható. A pályázatot augusztus végéig írják ki, 15 millió forintig lehet beadni. A
Ford Transit Custom ára 11.600.000.- forint. A korábban megtartott tájékoztató szerint a pályázat beadása
egyszerű.
Tájékoztatta a testületet, hogy a vis maior pályázat keretében a vízelvezetést még nem oldotta meg a
vállalkozó, ezért intézkedett annak befejezésére.
Tájékoztatta továbbá a testületet, hogy a könyvtári normatíva 20%-át eszközbeszerzésre kell fordítani. A
tavalyi évben laptopot, idén pedig egy vezeték nélküli audio rendszert vásároltak 180.000.- forintért, melyet
egy esetleges falunapon lehetne használni. A távlati célok között szerepel egy pingpong asztal vásárlása,
azonban a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár véleményét meg kell kérni ez ügyben.
Vezér Ákos: Kifejtette azon véleményét, hogy a könyvtárak nehezen tudnak életben maradni –az internet sem
elég már-, ezért további programokkal próbálják a tevékenységüket színesíteni. Véleménye szerint vonzerő
lehet a helyi lakosságnak egy pingpong asztal, annak érdekében, hogy bevonzzák őket a könyvtárba is.
Zenger Zsolt: Az asztal 130.000.- forintba kerülne, amennyiben sikerül megvásárolni. Összesen 310.000.forint lenne az idei évre a beszerzett eszközök összege. A keret pedig 360.000.- forint. A fennmaradó
összeget dönthető polcra lehetne költeni, tekintettel arra, hogy a hetilapoknak dönthető polc kell. Elmondta,
hogy a jelenlegi könyvtáros felvételt nyert az egyemre, ezért augusztus 31-ig kiderül, hogy tudja-e tovább
folytatni a könyvtárosi munkát.
Elmondta továbbá, hogy minden háztartás részére hivatalból segélyt állapított meg.
Kérte, hogy aki a polgármesteri beszámolót elfogadja, az kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 4 igen 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett a beszámolót elfogadta.
51/2019. (VIII.21.) 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 3. pontja:
Képviselői felvetések, javaslatok
Zenger Zsolt: beiskolázási támogatással kapcsolatban véleménye szerint az általános iskolába járó
gyermekek részére 5.000.- forint, a középiskolába és főiskolára járó gyermekek részére 10.000.- forint
támogatást biztosítsanak. Ehhez iskolalátogatási bizonyítvány bemutatása szükséges. Óvodás korú gyermek
nincs a településen. A támogatás kb. 50.000.- forintot tesz ki.
Egyéb képviselői felvetés, javaslat nem hangzott el, ezért Zenger Zsolt polgármester az ülést 16.54 perckor
bezárta.

k.m.f.

Zenger Zsolt
polgármester

Vezér Ákos
jegyző
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