Jegyzőkönyv
Készült Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019.szeptember 19-én csütörtökön 10.00 órakor
Nemeskisfalud Község Önkormányzat épületében (8717 Nemeskisfalud, Madarász u. 3.)
megtartott rendkívüli üléséről
Jelen voltak:

Zenger Zsolt
Jani Gergely
Mezőfi Mihály

Tanácskozási joggal megjelentek:
Vezér Ákos
Gaálné Horváth Piroska

polgármester
alpolgármester
képviselő
jegyző
jegyzőkönyvvezető

Zenger Zsolt: Köszöntötte a képviselő-testület megjelent tagjait, a jegyzőt, a jegyzőkönyvvezetőt, valamint a
Helyi Választási Bizottság tagjait. Megállapította, hogy az 5 fős testületből 3 tag jelen van, így az ülés
határozatképes. Az ülést megnyitotta. Javaslatot tett a meghívóban szereplő napirend módosítására.
Javasolta, hogy a napirendre vegyék fel a 1. napirendi pontként a két ülés közt végzett tevékenységről szóló
beszámolót, 2. napirendi pontként a gördülő fejlesztési terv elfogadását, 3. napirendi pontként pedig a
fogorvosi körzet bővítését tárgyalják.
A képviselő-testület 3 igen 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az ülés napirendjét elfogadta.
52/2019. (IX.19.) Kt. határozat
Nemeskisfalud Község Önkormányzat képviselő-testülete mai ülésének napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg.
Napirend 1. pontja:
Beszámoló a két ülés közt végzett tevékenységről (szóbeli)
Előadó: Zenger Zsolt polgármester
Napirend 2. pontja:
Javaslat gördülő fejlesztési terv elfogadására
Előadó Zenger Zsolt polgármester
Napirend 3. pontja:
Javaslat fogorvosi körzet bővítésére (szóbeli)
Előadó: Vezér Ákos jegyző
Felelős: Zenger Zsolt
polgármester
Határidő: azonnal
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Napirend 1. pontja:
Beszámoló a két ülés közt végzett tevékenységről (szóbeli)
Előadó: Zenger Zsolt polgármester
Zenger Zsolt: Tájékoztatta a testületet, hogy Bogdán György közmunkás augusztus 2-án elment
előnyugdíjba. A munkaügyi ügyintéző szerint nem az önkormányzat fizeti az előnyugdíjazását. A
közfoglalkoztatási programban 2020. február 29-ig vett volna részt, ezért pótolni kellett. Bogdán Ottó
szenyéri lakost vették fel, így nem jár visszafizetési kötelezettséggel a kiesett idő. Tájékoztatta továbbá a
testületet, hogy Bogdán Szabolcsot felvették a 25 év alatti programba. A falugondnoki busz beszerzésére a
három ajánlatkérés folyamatban van. Külterületi utak rendbetételével kapcsolatban jelezte, hogy Máté
Andrással egyeztetett, aki ki fogja méretni a 028-as utat. Szeptemberre jelezte a kezdést. A szociális tüzifa
igénnyel kapcsolatban Máté András megkereste, hogy 2 m-es vörös tölgy tüzifát tudna szállítani az
önkormányzat részére. Elmondta, hogy nincs motorfűrész az önkormányzat tulajdonában, ezért nehéz lenne
feldolgozni, valamint felvetette az erdei m3 kérdését is. Eddig az erdészettől rendelték a szociális tüzifát, a
szállítással nem volt probléma, mindig rugalmasan kezelték az önkormányzat kéréseit. Javaslata az, hogy
most is az erdészettől rendeljék meg a tüzifát.
A testület tagjai egyetértettek abban, hogy a SEFAG-nál vásárolják a tüzifát.
Zenger Zsolt: Tájékoztatta a testületet, hogy lehetőség van arra, hogy a Bursa Hungarica
ösztöndíjpályázathoz csatlakozzon az önkormányzat.
Vezér Ákos: Ismertette a bursa hungarica pályázati rendszert.
Zenger Zsolt: Elmondta, hogy havonta 5-6 személyről lenne szó, azonban véleménye szerint az
önkormányzatnak nincs arra anyagi lehetősége, hogy havi 5-6.000. Ft-ot személyenként kifizessen.
Véleménye szerint a jelenleg felsőoktatásban tanuló helyi lakosok a tudásukat nem a falu javára fogják
fordítani, mert nincs elképzelésük és lehetőségük a faluban maradni a megszerzett tudással. Ha csatlakoznak
az ösztöndíjpályázathoz, akkor mindenkinek adni kell, aki a feltéteknek megfelel. Javasolta, hogy az
önkormányzat anyagi helyzetére tekintettel ne csatlakozzanak az ösztöndíjpályázathoz
Jani Gergely: Egyetértett a polgármester javaslatával. Labilis az önkormányzat anyagi helyzete, éppen csak
működik, ezért nem javasolta a csatlakozást.
A testület tagjai nem értettek egyet azzal, hogy csatlakozzanak a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz, az
anyagi helyzetre tekintettel.
Zenger Zsolt: A beiskolázási támogatás kapcsán felmérte a gyermeklétszámot a településen. Általános
iskolába 6, középiskolába 3 gyermek jár. Ez összesen 60.000.- forintot tett ki.
Tájékoztatta továbbá a testületet, hogy október 13-án önkormányzati választásokra kerül sor, melynek
kapcsán a szavazólapok adattartalmát már jóváhagyta a bizottság. A lakosoktól türelmet kér.
Kérte, hogy aki a polgármesteri beszámolót elfogadja, az kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 3 igen 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett a beszámolót elfogadta.
53/2019. (IX.19.) 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:
Javaslat gördülő fejlesztési terv elfogadására
Előadó Zenger Zsolt polgármester
Zenger Zsolt: Ismertette a Kaviz Kft. által a 2020-2034 közötti időszakra vonatkozóan küldött beruházási,
valamint felújítási és pótlási tervrészt.
A képviselő-testület 3 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal az előterjesztést elfogadta és a következő
határozatot hozta.
54/2019. (IX.19.) Kt. határozat
Nemeskisfalud Községi Önkormányzat, mint a Nemeskisfalud ivóvíz közműrendszer képviseletében
eljáró ellátásért felelős Önkormányzat képviselő-testületi ülésén megtárgyalta a KAVÍZ Kaposvári Víz- és
Csatornamű Kft. által készített, a 2020. évtől kezdődő, 15 éves időtartamra szóló Gördülő Fejlesztési Tervet.
A képviselő-testület a 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a és az 58/2013. (II. 27). Korm. rendelet 90/A-G. §-a
alapján összeállított, és a fenti víziközmű-rendszerre vonatkozó Tervvel kapcsolatban az alábbi határozatot
hozta:
1. Jóváhagyja a Gördülő Fejlesztési Terv beruházási, felújítási és pótlási tervrészét a 2020-2034.
évek közötti időszakra vonatkozóan.
2. Megrendeli a Gördülő Fejlesztési Tervben felsorolt, 2020-ban megvalósítandó értéknövelő
beruházási, felújítási és pótlási munkákat.
3. Elfogadja, hogy a 2020. évi bérleti díjakról kiállított számlák nem kerülnek kifizetésre, és csak a
2020. évi értéknövelő munkák számláival történő kompenzálások után, az év végi záró
egyenlegnek megfelelő összeg kerül átutalásra.
Felelős: Zenger Zsolt
polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 3. pontja:
Javaslat fogorvosi körzet bővítésére (szóbeli)
Előadó: Vezér Ákos jegyző
Vezér Ákos: Tájékoztatta a testületet, hogy Inke Község Önkormányzata kérte, hogy településük
csatlakozhasson a Böhönye – Nemeskisfalud – Vése – Varászló – Nemesdéd fogorvosi körzethez. A
fogorvosi körzet központja Böhönye, a közreműködő fogorvos vállalta, hogy az esetleg bővülő körzetet is
ellátja.
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A képviselő-testület 3 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal az előterjesztést elfogadta és a következő
határozatot hozta.
55/2019. (IX.19.) Kt. határozat
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte Inke Község Önkormányzatának azon
kérését, hogy a böhönyei székhelyű Böhönye—Nemeskisfalud—Vése—Varászló—Nemesdéd fogorvosi
körzethez csatlakozzon. A képviselő-testület a kérést támogatja és felkéri a jegyzőt, hogy működjön közben a
körzet bővítés végrehajtásában.
Felelős:Vezér Ákos
jegyző
Határidő: azonnal
Egyéb képviselői felvetés, javaslat nem hangzott el, ezért Zenger Zsolt polgármester az ülést 10.50 perckor
bezárta.

k.m.f.

Zenger Zsolt
polgármester

Vezér Ákos
jegyző
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