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

Zenger Zsolt
Jani Gergely
Kovács Krisztián
Kakas István
Mezőfi Mihály

Tanácskozási joggal megjelentek:
Vezér Ákos
Gaálné Horváth Piroska

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző
jegyzőkönyvvezető

Zenger Zsolt: Az alakuló ülés alkalmából köszöntötte a képviselő-testület megjelent tagjait, a jegyzőt, és a
jegyzőkönyvvezetőt. A képviselő-testület tagjainak gratulált a választáson elért eredményeikhez. Külön
köszöntötte Kakas István képviselőt, aki az előző testületben nem volt jelen. Reményét fejezte ki arra, hogy
az elkövetkezendő 5 évben tudnak majd együtt dolgozni. Megállapította, hogy az 5 fős testületből 5 tag jelen
van, így az ülés határozatképes. Az ülést megnyitotta. Javaslatot tett a meghívóban szereplő napirendek
elfogadására.
A képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az ülés napirendjét elfogadta.
56/2019. (X.29.) Kt. határozat
Nemeskisfalud Község Önkormányzat képviselő-testülete mai ülésének napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg.
Napirend 1. pontja:
Beszámoló a 2019. október 13-i önkormányzati választások lebonyolításáról
Előadó: Vezér Ákos jegyző
Napirend 2. pontja:
Képviselők és polgármester eskütétele
Előadó: Vezér Ákos jegyző
Napirend 3. pontja:
Javaslat Bizottsági tagok megválasztására
Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester
Napirend 4. pontja:
Javaslat alpolgármester választására
Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester
Napirend 5. pontja:
Javaslat társulásba delegáltak személyéről
Előadó: Vezér Ákos jegyző
Napirend 6. pontja:
Javaslat polgármester illetményének meghatározására
Előadó: Vezér Ákos jegyző
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Napirend 7. pontja:
Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára
Előadó: Vezér Ákos jegyző
Napirend 8. pontja:
Javaslat polgármester szabadságmegváltására
Előadó: Vezér Ákos jegyző
Napirend 9. pontja:
Tájékoztatás összeférhetetlenségről, vagyonnyilatkozatról és méltatlanságról
Előadó: Vezér Ákos jegyző
Napirend 10. pontja:
Előterjesztés Iskolai körzethatárok kijelölésének véleményezése
Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester
Felelős: Zenger Zsolt
polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 1. pontja:
Beszámoló a 2019. október 13-i önkormányzati választások lebonyolításáról
Előadó: Vezér Ákos jegyző
Vezér Ákos: Ismertette az előterjesztést. Tájékoztatta a testületet, hogy a választás előtti időszakban az
internet nem működött a választások során használt számítógépnél, ezért azt rákötötték a hivatal
internetkapcsolatára. A jelöltek a bejelentkezéseiket augusztus végétől tudták megtenni. Nemeskisfaludon is
megfelelő számú jelölt indult. A választás napján Nemeskisfalud a mérete miatt elsőként közölte az adatokat.
Az eredmény október 16-án 16.00 órakor emelkedett jogerőre. A bizottság 13-án hajnali 2 óra körül mehetett
haza. A munkájukra panasz nem érkezett. A bizottsági tagoknak a választás előtti és a választás napján
teljesített munkáért is külön juttatás járt. A választás eredményéről a hirdetmény az előterjesztés utolsó
oldalán található. A részvételi arányokról elmondta, hogy korábban már jobb eredményt is elértek a
településen. A polgármesterre leadott szavazatok között négy érvénytelen volt. A képviselők is jó arányban
kaptak szavazatokat, egyértelműek a választási döntések. Tájékoztatta a testületet, hogy az eskütételi
jegyzőkönyv mögé a megbízóleveleket is csatolták.
A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal a beszémolót elfogadta és a következő
határozatot hozta.
57/2019. (X.29.) Kt. határozat
Nemeskisfalud Községek Önkormányzatainak Képviselő-testülete a 2019. október 13-i önkormányzati
választások megszervezéséről készített beszámolót tudomásul veszi. A képviselő-testület megköszöni
minden közreműködőnek a jogszerű és törvényes választás megszervezésében való részvételét.
Felelős: Vezér Ákos jegyző
Határidő: azonnal
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Napirend 2. pontja:
Képviselők és polgármester eskütétele
Előadó: Vezér Ákos jegyző
Vezér Ákos: Ismertette az előterjesztést, majd kérte a képviselőket, hogy az önkormányzati törvényben
meghatározott esküt tegyék le. Felkérte a polgármestert, hogy olvassa fel az eskü szövegét.
A képviselő-testület felállva, együtt elmondta a képviselői eskü szövegét. Az esküről a képviselők aláírták az
okmányokat, melyek a jegyzőkönyv mellékletét képezik, az előterjesztéshez csatolva.
Letett eskü szövege:
„Én (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; Nemeskisfalud
önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Nemeskisfalud fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Vezér Ákos: Felkérte Zenger Zsolt polgármestert, hogy az önkormányzati törvényben meghatározott esküt
tegye le.
Zenger Zsolt polgármester felállva, a képviselő-testület előtt elmondta az eskü szövegét. Az esküről
polgármester aláírta az esküokmányt, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi az előterjesztéshez csatolva.
Letett eskü szövege:
„Én Zenger Zsolt becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; Nemeskisfalud
polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Nemeskisfalud fejlődésének előmozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!”
Zenger Zsolt: Felhívta a képviselő-testületi tagok figyelmét az eskü fontosságára, illetve arra, hogy a testületi
tagok hogyan, és mit kommunikálnak a lakosság felé.

Napirend 3. pontja:
Javaslat Bizottsági tagok megválasztására
Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester
Vezér Ákos: Az önkormányzati törvény alapján a polgármester jogosult javaslatot tenni a bizottsági tagokra.
Zenger Zsolt: Az ügyrendi és Szociális Bizottság elnökének Mezőfi Mihály képviselőt javasolta. Mivel a
polgármester és az alpolgármester nem lehet a bizottság tagja, ezért Kakas Istvánt és Jani Gergelyt javasolta
bizottsági tagnak.
Vezér Ákos: Tájékoztatta a testületet, hogy az alpolgármester választás jogszerűségéért az ügyrendi és
szociális bizottság felel, ezért ezt a bizottságot kell először megválasztani. Kérte a képviselőket, hogy
nyilatkozzanak a bizottsági tagság elfogadásáról,
Mezőfi Mihály: A javaslatot köszönettel elfogadta, zárt ülés megtartását nem kérte.
Jani Gergely: A javaslatot köszönettel elfogadta, zárt ülés megtartását nem kérte.
Kakas István: A javaslatot köszönettel elfogadta, zárt ülés megtartását nem kérte.
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Titkos szavazásra javaslat nem érkezett.
Zenger Zsolt: Kérte, hogy szavazzon a testület a Bizottság elnökére tett javaslatáról.
A képviselő-testület 4 igen 0 nem és 1 tartózkodás szavazatokkal a következő határozatot hozta.
58/2019. (X.29.) Kt. határozat
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi- és Szociális Bizottság elnökének
Mezőfi Mihály Áron képviselőt megválasztja.
Felelős: Zenger Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Zenger Zsolt: Kérte, hogy szavazzon a testület a Jani Gergely bizottsági tagságára vonatkozó javaslatáról.
A képviselő-testület 4 igen 0 nem és 1 tartózkodás szavazatokkal a következő határozatot hozta.
59/2019. (X.29.) Kt. határozat
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi- és Szociális Bizottság tagjának Jani
Gergely képviselőt megválasztja.
Felelős: Zenger Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Zenger Zsolt: Kérte, hogy szavazzon a testület a Kakas István bizottsági tagságára vonatkozó javaslatáról.
A képviselő-testület 4 igen 0 nem és 1 tartózkodás szavazatokkal a következő határozatot hozta.
60/2019. (X.29.) Kt. határozat
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi- és Szociális Bizottság tagjának
Kakas István képviselőt megválasztja.
Felelős: Zenger Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 4. pontja:
Javaslat alpolgármester választására
Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester
Vezér Ákos: Tájékoztatta a testületet, hogy a polgármester úrnak van joga alpolgármesterre javaslatot tenni.
Kérte a képviselőket, hogy titkos szavazással döntsenek az alpolgármester személyéről. A szavazás mentét az
Ügyrendi- és Szociális Bizottság fogja felügyelni.
A képviselő-testületi tagok egyenként, titkos szavazással szavaztak, külön szavazóhelyiség, urna és toll
használatával. A szavazást követően a titkos szavazást lebonyolító Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke
ismertette a szavazás eredményét.
Kovács Krisztián: Felkérést elfogadta, zárt ülés tartását nem kérte.
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A képviselő-testület titkos szavazással, 4 igen 0 nem és 1 tartózkodás szavazatokkal a következő határozatot
hozta.
61/2019. (X.29.) Kt. határozat
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 74.§ (1) bekezdés alapján titkos szavazással Kovács Krisztián képviselőt
társadalmi megbízatású alpolgármesternek 2019. október 29-től megválasztja.
Felelős: Zenger Zsolt
polgármester
Határidő: azonnal
Kovács Krisztián alpolgármester felállva, a képviselő-testület előtt elmondta az eskü szövegét, és
esküokmányt írt alá, mely másolatban a jegyzőkönyv mellékletét képezi az előterjesztéshez csatolva.
Letett eskü szövege:

„Én, Kovács Krisztián becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; alpolgármesteri
tisztségemből eredő feladataimat Nemeskisfalud fejlődésének előmozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!”
Kovács Krisztián: Az alpolgármesteri tiszteletdíj meghatározására vonatkozóan személyes érintettséget
jelentett be.
A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal a következő határozatot hozta.
62/2019. (X.29.) Kt. határozat
Nemeskisfalud Község Önkormányzat képviselő-testülete Kovács Krisztián személyes érintettségének
bejelentését tudomásul veszi, és őt nem zárja ki az alpolgármester tiszteletdíjának meghatározásáról szóló
szavazásból.
Felelős: Zenger Zsolt
polgármester
Határidő: azonnal
Zenger Zsolt: Tájékoztatta a testületet, hogy Kovács Krisztián alpolgármester részére 20.000.- Ft.
tiszteletdíjat és 3.000.- Ft. költségtérítést javasol. Kérte, hogy aki az előterjesztéssel egyetért, az
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal a következő határozatot hozta.
63/2019. (X.29.) Kt. határozat
Nemeskisfalud Község Önkormányzat képviselő-testülete Kovács Krisztián társadalmi megbízatású
alpolgármester részére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 80.§ (2)
bekezdése alapján 20.000.-Ft azaz húszezer forint tiszteletdíjat és 3.000-Ft azaz háromezer forint
költségtérítést állapít meg.
Felelős: Zenger Zsolt
polgármester
Határidő: azonnal
5

Napirend 5. pontja:
Javaslat társulásba delegáltak személyéről
Előadó: Vezér Ákos jegyző
Vezér Ákos: A társulásnak az a lényege, hogy átvesz bizonyos önkormányzati feladatokat, amelyek lehetnek
kötelező és önként vállalt feladatok. Példaként említette, hogy a Böhönye és Környéke Önkormányzatai
Társulás az óvodáskorúak ellátását, a fogorvosi és háziorvosi ellátást látja el, míg a Marcali Többcélú
Társulás a hulladékszállítást, a működési engedélyezéssel kapcsolatos feladatokat végzi. A társulásokat a
társulási tanács vezeti, ebbe delegálhat egy főt Nemeskisfalud.
Zenger Zsolt: Nyilatkozott, hogy a megbízatást vállalja, zárt ülés tartását nem kérte.
A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal a következő határozatot hozta.
64/2019. (X.29.) Kt. határozat
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mötv. 94.§. (2) bekezdése
alapján a Böhönye és Környéke Önkormányzatai Társulásába Zenger Zsolt polgármestert delegálja.
Felelős: Vezér Ákos
jegyző
Határidő: azonnal
Kovács Krisztián: Nyilatkozott, hogy a megbízatást vállalja, zárt ülés tartását nem kérte.
A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal a következő határozatot hozta.
65/2019. (X.29.) Kt. határozat
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mötv. 94.§. (2) bekezdése
alapján a Böhönye és Környéke Önkormányzatai Társulásába Zenger Zsolt polgármester delegált
helyetteseként Kovács Krisztiánt választja meg.
Felelős: Vezér Ákos
jegyző
Határidő: azonnal
Zenger Zsolt: Nyilatkozott, hogy a Marcali Kistérségi Társulásba történő delegálást vállalja, zárt ülés tartását
nem kérte.
Kovács Krisztián: Nyilatkozott, hogy a Marcali Kistérségi Társulásba történő delegálást vállalja, zárt ülés
tartását nem kérte.
A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal a következő határozatot hozta.
66/2019. (X.29.) Kt. határozat
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Marcali Többcélú Kistérségi Társulásba Zenger
Zsolt polgármestert delegálja az önkormányzat képviseletére, a helyetteseként Kovács Krisztiánt jelöli ki.
Felelős: Vezér Ákos
jegyző
Határidő: azonnal
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Napirend 6. pontja:
Javaslat polgármester illetményének meghatározására
Előadó: Vezér Ákos jegyző
Zenger Zsolt: Felkérte a jegyzőt a napirend ismertetésére.
Vezér Ákos: Polgármester úrnak van főállása, ezért úgy érezte igazságosnak, hogy a főállású falugondnoki
tevékenység mellett tiszteletbeli polgármesterként vállalja a tisztséget. A társadalmi megbízatású
polgármester a főállású polgármester illetményének 50%-ára, 149.600.- Ft-ra jogosult, továbbá
költségtérítése 22.440.- Ft. Az előterjesztés részét képezi a számítások alapját képező Kormányhivatal által
küldött útmutató. Kérte a testületet, hogy aki az előterjesztéssel egyetért, az kézfelemeléssel jelezze.
Zenger Zsolt: Bejelentette személyes érintettségét.
A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal a következő határozatot hozta.
67/2019. (X.29.) Kt. határozat
Nemeskisfalud Község Önkormányzat képviselő-testülete Zenger Zsolt személyes érintettségének
bejelentését tudomásul veszi, és őt nem zárja ki a polgármester tiszteletdíjának meghatározásáról szóló
szavazásból.
Felelős: Zenger Zsolt
polgármester
Határidő: azonnal
A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal a következő határozatot hozta.
68/2019. (X.29.) Kt. határozat
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő–testülete 2019. október 14-től Zenger Zsolt társadalmi
megbízatású polgármester tiszteletdíját 149.600.-Ft-ban állapítja meg. A polgármester költségtérítését
22.440.- Ft-ban határozza meg.
Felelős: Vezér Ákos
jegyző
Határidő: azonnal

Napirend 7. pontja:
Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára
Előadó: Vezér Ákos jegyző
Vezér Ákos: Tájékoztatta a testületet, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatnál több változtatás is történt
az elmúlt időszakban, melynek hatására kiforrottabb lett. Azonban nem jelenti azt, hogy tökéletes lenne.
Javasolta, hogy tartsa hatályban a testület a jelenlegi formában.
Mezőfi Mihály: A tiszteletdíjjal kapcsolatosan kérdést intézett a jegyzőhöz, annak mértékét illetően.
Vezér Ákos: Nemeskisfalud Képviselő-testület tagjainak jelenlegi tiszteletdíja az SZMSZ szerint 5.000.- Ft.
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Kovács Krisztián: Jelezte, hogy ő bruttó 9.750.- Ft. tiszteletdíjat kapott augusztus hónapban.
Mezőfi Mihály: Szintén ekkora összeget kapott.
Vezér Ákos: Véleménye szerint a legközelebbi ülésen térjenek vissza az SZMSZ tartalmára.
Mezőfi Mihály: Javasolta, hogy kapjon legalább ugyanakkora összeget mindegyik képviselő, mint amit eddig
kapott.
Vezér Ákos: Tájékoztatta a testületet, hogy a polgármester úr figyelembe vette a falu teherbíró képességét,
amikor társadalmi megbízatásúként indult. Természetesen, ha a testület magasabb összegű tiszteletdíjat
szeretne, akkor felül lehet vizsgálni az SZMSZ-t. Javasolta, hogy a testülete az SZMSZ-t tartsa hatályban és
a következő ülésre készüljön előterjesztés azzal a kiegészítéssel, hogy a képviselői alapdíj 5.000.- Ft. helyett
7.000. Ft. legyen.
Mezőfi Mihály: Nem értett egyet a javaslattal. Továbbra is ragaszkodott ahhoz, hogy ugyanannyit kapjon
minden képviselő mint eddig.
Zenger Zsolt: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy felemelhetik a tiszteletdíjakat, de az önkormányzat
anyagi helyzetére tekintettel nincs értelme.
Mezőfi Mihály: Továbbra is ragaszkodott előző álláspontjához. Véleménye szerint a polgármesterhez és az
alpolgármesterhez viszonyítva megalázó ez a juttatás.
Vita alakult ki a tiszteletdíjak mértékét illetően, mely során Zenger Zsolt 10 perc szünetet rendelt el.
Vezér Ákos: Az SZMSZ jelenlegi formában történő elfogadását javasolta, azzal a kiegészítéssel, hogy a
következő testületi ülésre készüljön előterjesztés, hogy a képviselői alapdíj 7.000.- Ft. legyen. Garantálta,
hogy 7.000.- Ft képviselői alapdíjjal a bizottsági tag képviselők tiszteletdíja nettó összegben magasabb lesz,
mint eddig.
Zenger Zsolt: Kérte, hogy aki a javaslattal egyetért, az kézfeltartással jelezze.
69/2019. (X.29.) Kt. határozat
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az alakuló ülésen a Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatát, azt felülvizsgálta és hatályban tartja azzal, hogy a következő testületi
ülésre készüljön előterjesztés arról, hogy a képviselői alapdíj 7.000.- Ft. legyen.
Felelős: Vezér Ákos
jegyző
Határidő: azonnal
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Napirend 8. pontja:
Javaslat polgármester szabadságmegváltására
Előadó: Vezér Ákos jegyző
Vezér Ákos: Tájékoztatta a testületet, ha egy polgármester a ciklus végére ér, akkor a szabadságát meg kell
váltani. Ez a 35 nap szabadság 1,5 hónap munkaviszonynak felel meg, ennek megváltására köteles a
képviselő-testület.
Zenger Zsolt: Bejelentette személyes érintettségét. Zárt ülést nem kért.
A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal a következő határozatot hozta.
69/2019. (X.29.) Kt. határozat
Nemeskisfalud Község Önkormányzat képviselő-testülete Zenger Zsolt személyes érintettségének
bejelentését tudomásul veszi, és őt nem zárja ki a polgármester szabadságmegváltására vonatkozó
szavazásból.
Felelős: Zenger Zsolt
polgármester
Határidő: azonnal
A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal a következő határozatot hozta.
71/2019. (X.29.) Kt. határozat
Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testülete Zenger Zsolt polgármester részére a 2019. október 13-ig
terjedő polgármesteri ciklusban ki nem vett 35 nap szabadságának pénzbeni megváltását rendeli el bruttó
481.600.-Ft összegben, az általános tartalék terhére.
Felelős: Vezér Ákos
jegyző
Határidő: azonnal

Napirend 9. pontja:
Tájékoztatás összeférhetetlenségről, vagyonnyilatkozatról és méltatlanságról
Előadó: Vezér Ákos jegyző
Vezér Ákos: Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a választások jogerőre emelkedésétől számított 30
napon belül, tehát november 18-ig kell a képviselőknek vagyonnyilatkozatot tenni. Felhívta a figyelmet arra,
hogy a köztartozásmentes adózói adatbázisból igazolást kell kérni, amelyet a NAV kaposvári irodájánál
tudnak kezdeményezni. Ez személyes ügyintézést igényel, sajnos nem lehet ügyfélkapun keresztül
lebonyolítani – tudomása szerint. Az új képviselőnek ügyfélkaput kell nyitnia. A képviselőknek három
hónapon belül továbbképzésen kell részt venniük. Az összeférhetetlenségről az előterjesztésben található
tájékoztató. Példaként említi a falugondnoki szolgálatot, ahol konkrét állásfoglalás van. A falugondnokot a
testület nevezi ki, vele szemben a munkáltatói jogkört a testület gyakorolja.
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A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal a következő határozatot hozta.
72/2019. (X.29.) Kt. határozat
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselői összeférhetetlenséggel,
méltatlansággal, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel, köztartozásmentes adatbázisba történő felvétellel
kapcsolatos jegyzői tájékoztatót tudomásul veszi.
Felelős: VezérÁkos
jegyző
Határidő: azonnal

Napirend 10. pontja:
Előterjesztés Iskolai körzethatárok kijelölésének véleményezése
Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester
Zenger Zsolt: Kérte, hogy aki az előterjesztéssel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal a következő határozatot hozta.
73/2019. (X.29.) Kt. határozat
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 50.§ (8) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 24.§ (1) az iskolai körzethatárok
kialakítását úgy véleményezi, hogy település iskoláskorú gyermekei részére a kötelező felvételt biztosító
köznevelési intézmény a Böhönyei Festetics Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola legyen. A
jegyző nyilvántartása szerint a Nemeskisfaludi halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolás gyermekek,
összesen 1 gyermek a megjelölt intézmény tanulója.
Felelős: Zenger Zsolt
polgármester
Határidő: azonnal
Egyéb képviselői felvetés, javaslat nem hangzott el, ezért Zenger Zsolt polgármester az alakuló ülést 17.12
perckor bezárta.

k.m.f.

Zenger Zsolt
polgármester

Vezér Ákos
jegyző
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