
Jegyzőkönyv

Készült Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. december 11-én szerdán 15.00 órakor

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

Jelen voltak: Zenger Zsolt polgármester
Kovács Krisztián alpolgármester
Jani Gergely képviselő
Kakas István képviselő
Mezőfi Mihály képviselő

Tanácskozási joggal megjelentek:
Vezér Ákos jegyző
Zsoldos Márta Piroska Böhönye község polgármestere
Gulyás Anita gazdasági vezető
Gaálné Horváth Piroska jegyzőkönyvvezető

Megjelent lakosok száma: 20 fő

Zenger Zsolt: Köszöntötte Nemeskisfalud község megjelent lakosságát, a képviselő-testület tagjait, Zsoldos
Márta Piroskát, Böhönye község polgármesterét, a jegyzőt, a jegyzőkönyvvezetőt. Megköszönte, hogy hogy
az önkormányzat 2019. évi közmeghallgatására elfogadták a meghívását a megjelentek. Elmondta, hogy a
tájékoztatók elhangzása után, a lakosok kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat tehetnek. Megállapította,
hogy az 5 fős testületből 5 tag jelen volt, így az ülés határozatképes. A közmeghallgatást megnyitotta.
Javasolta a napirendek elfogadását.

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem 0 tartózkodás szavazatokkal a közmeghallgatás napirendjét elfogadta.

74/2019. (XII.11.) Kt. határozat

Nemeskisfalud Község Önkormányzat képviselő-testülete mai közmeghallgatásának napirendjét az alábbiak
szerint határozza meg.

Napirend 1. pontja
Javaslat társulásba delegáltak személyéről

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző

Napirend 2. pontja
Beszámoló a falugondnoki szolgálat ellenőrzéséről

Eladó: Vezér Ákos jegyző

Napirend 3. pontja
Javaslat Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző

Napirend 4. pontja
Rendőrkapitány kinevezésének véleményezése

Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester

1



Napirend 5. pontja
A polgármester tájékoztatást tart az elmúlt év fontosabb eseményeiről, és a 2020. évi
tervekről

Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester

Napirend 6. pontja
Közmeghallgatás, amelyen a lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi
közügyeket érintő kérdéseket és javaslatokat tehetnek.

Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester

Felelős Zeneger Zsolt
polgármester

Határidő: azonnal

Napirend 1. pontja
Javaslat társulásba delegáltak személyéről

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző

Vezér Ákos: Tájékoztatta a testületet, hogy az alakuló ülésen a Somogy Megyei Önkormányzati Társulásba
nem delegált az önkormányzat tagot. Az előterjesztés szerint a társulásban Zenger Zsolt képviselné az
önkormányzatot, helyettese pedig Kovács Krisztián lenne.

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.

75/2019. (XII.11.) Kt. határozat

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mötv. 94.§. (2) bekezdése
alapján a Somogy Megyei Önkormányzati Társulásba 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.

76/2019. (XII.11.) Kt. határozat

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mötv. 94.§. (2) bekezdése
alapján a Somogy Megyei Önkormányzati Társulásba Zenger Zsolt polgármester delegált helyetteseként
Kovács Krisztián alpolgármestert választja meg.

Felelős: Vezér Ákos
jegyző

Határidő: azonnal
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Napirend 2. pontja
Beszámoló a falugondnoki szolgálat ellenőrzéséről

Eladó: Vezér Ákos jegyző

Zenger Zsolt: Tájékoztatta a jelen lévőket, hogy 2019. november 18-án volt a falugondnoki szolgálat
ellenőrzése.

Vezér Ákos: Elmondta, hogy az ellenőrzés során nagyrészt jónak találták a szabályozottságot, a falugondnok
munkáját pedig kiválónak. Néhány adminisztrációs pótlást találtak szükségesnek. A falugondnoki szolgálatot
szinte minden évben ellenőrzik, szívesen jönnek, mert minden évben pozitív visszajelzést kapunk a szolgálat
működésével kapcsolatban.

Zenger Zsolt: Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy akik egyetértenek az ellenőrzési jegyzőkönyvben
foglaltakkal, azok kézfelemeléssel jelezzék.

A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal a következő határozatot hozta.

77/2019. (XII.11.) Kt. határozat

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Somogy Megyei Kormányhivatal
SOC/05/816-3/2019. számú, falugondnoki ellenőrzésről készült jegyzőkönyvét és tudomásul veszi a benne
leírtakat; felkéri a jegyzőt és a falugondnokot, hogy a jövőre vonatkozó iránymutatásoknak megfelelően
szervezzék az ellátást.

Felelős: Vezér Ákos
jegyző

Határidő: azonnal

Napirend 3. pontja
Javaslat Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző

Vezér Ákos: Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a rendelet módosítása az alakuló ülésen elhangzottaknak
megfelelően történt.

Zenger Zsolt: Kérte, hogy aki az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, az kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal a következő határozatot hozta.

78/2019. (XII.11.) Kt. határozat

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 8/2013 (VI.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet tervezet
szövegét elfogadja.

Felelős:  Vezér Ákos
jegyző

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal rendeletet alkotott.
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11/2019. (XII.    ) Önkormányzati rendelet

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 8/2013 (VI.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendeletét megalkotja.

Napirend 4. pontja
Rendőrkapitány kinevezésének véleményezése

Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester

Zenger Zsolt: Tájékoztatta a jelen lévőket, hogy a Marcali Rendőrkapitányságra új kapitány kerül
kinevezésre 2020. február 1-től, ehhez a képviselő-testületnek hozzá kell járulni.
Kérte, hogy aki az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal az előterjesztést elfogadta és a következő
határozatot hozta.

79/2019. (XII.11.) Kt. határozat

Nemeskisfalud település Önkormányzat Képviselő-testülete a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény
8. § (2) bekezdése alapján egyet ért azzal, hogy Beke Mária rendőr őrnagy asszonyt 2020. február 1-i
hatállyal kinevezzék a Somogy Megyei Rendőr főkapitányság Marcali Rendőrkapitányságának
kapitányságvezetői beosztásába.

Felelős: Zenger Zsolt
Határidő: azonnal

Napirend 5. pontja
A polgármester tájékoztatást tart az elmúlt év fontosabb eseményeiről, és a 2020. évi
tervekről

Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester

Zenger Zsolt: Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a tavalyi közmeghallgatás óta a mai napig eltelt időszakról,
ezen belül a 2019-es év fontosabb eseményeiről szeretne tájékoztatást adni.

Megköszönte a lakosságnak, hogy a 2019. október 13-i önkormányzati választáson bizalmat szavaztak neki.
Megköszönte a választási iroda tagjainak munkáját, valamint a hivatal dolgozóinak munkáját, amellyel a napi
működéshez hozzájárulnak.

Tájékoztatta a jelen lévőket, hogy a tavalyi évben, a közmeghallgatást követően sikerült megvalósítani, hogy
a kultúrház villamos energia ellátása végleges helyére kerüljön. Döntés született a SEFAG Zrt-vel a szociális
tüzifa vásárlásról, amely 2019. januárjában kiosztásra került. A téli rezsicsökkentéshez egyszeri támogatást
kapott a lakosság 150 kg fabrikett formájában, valamint a rászoruló családok még 1 m3 tüzifát is kaptak. A
kiszállításnál és a kiosztásnál tudtak költségeket spórolni azzal, hogy abban az önkormányzat mind
eszközeivel, mind pedig személyi erőforrásaival részt vett.
A termőföldek bérbe lettek adva ugyanannak a mezőgazdasági vállalkozónak, aki eddig is művelte.

2019. februárjában összeállították a hosszú távú közfoglalkoztatási programot és március közepétől három fő
helyi munkanélküli lakos került felvételre. Az arculati kézikönyv elkészítése tárgyában az előző évekhez
képest jelentős előrelépést tudtak elérni az állami forrásnak köszönhetően a korábban megbízott, de már új
szerződéssel rendelkező, a falut mindig is magához közelinek érző Gáts András mérnök úrral. Az arculati
kézikönyv elkészítése kötelező, tartalmazza, hogy milyen építésű házak lehetnek a településen, mi illik a
környezetbe.

4



Vezér Ákos: Az arculati kézikönyv elkészítésének határideje 2017. december 31. lett volna, de nem készült el
azért, mert az akkori polgármester nem volt elérhető. A választás után kapott haladékot az önkormányzat. Az
arculati kézikönyvet Gáts András készítette el, így az állami támogatást nem vonták vissza. Ez jót tett a
településnek és a költségvetésnek is.

Zenger Zsolt: 2019 március közepén három fővel elindult a hosszú távú közfoglalkoztatási munkaprogram,
amely 2020. február 29-én fog lejárni.

A könyvtár működésével kapcsolatban elmondta, hogy véleménye szerint a képviselő testületi tagoknak a
személyes érintettségük és saját korlátaik nem lehetnek befolyásoló tényezők, amikor a településsel
kapcsolatban kell döntést hozni. Sajnos ezek eredményezhetik azt, hogy például egy állami normatívás
feladat (például a könyvtár) ellátásával kapcsolatban, a tologatott és így késve hozott döntés miatt a
későbbiekben, normatíva megvonás vagy visszafizetési kötelezettsége lesz az önkormányzatnak. A képviselő
testület ezzel nem akar megbántani senkit, de azt, hogy az új könyvtárosnak csak hónapokkal később tudtak
megbízást adni, azt jelentősen befolyásolta az előző könyvtáros hozzáállása. Tudomásul vették azt, hogy
minden embernek meg kell tudni valamiből élnie és azt is, hogy amennyiben ha valaki a napjának a java
részét a könyvtárban tölti, akkor nyilván nem tud máshol is fő állást betölteni. Mindezek ellenére is, mi
törekedtünk arra, hogy valahogy honorálni tudjuk azért a könyvtárosi állást, de a könyvtári normatíva kötött
és ezt figyelembe véve kellett gazdálkodni. Sajnos akkor nem találtak más olyan helybeli lakost, aki a
feltételeknek megfelelő lett volna, így kérték fel Géczi Lajos böhönyei fiatalembert a könyvtárosi állás
betöltésére. A könyvtárnak működniek kell. Áprilisig elhúzták a döntést, ezért 4 hónapra normatíva
visszafizetés lesz.

2019 májusában beadtak egy pályázatot belterületi járdák, utak felújítására, amelynek célja a Kis utca
aszfaltburkolatának a felújítása, illetve a mellette futó járda burkolatának korszerűbbé tétele. A pályázat
elkészült, benyújtásra került, a megvalósítás azonban nem történhetett meg, mivel az önkormányzatnak nem
volt meg az önerő hozzá, ami közel 1.200.000 Ft lett volna. A Kis utcai beszakadt utcarészt ideiglenesen
befoltozták, vis maior pályázatnak megfelelően, amely előfinanszírozást igényelt az önkormányzat részéről.
A megelőlegezés költségeit a pályázat a későbbiekben megtéríti majd, amennyiben az elkészült munka a
Magyar Közút, a Katasztrófavédelem és a Somogy Megyei Kormányhivatal ellenőrzésének megfelel.

Májusban következett a 2019. évi Európai Uniós választások lebonyolítása, ami Nemeskisfalud szintjén
gördülékenyen ment. A Képviselő Testület nevében megköszönte minden közreműködőnek a jogszerű és
törvényes választások megszervezésében való részvételét.

Júliusban a BM-hez benyújtott szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó pályázat volt a
legfontosabb feladat.

Lehetőségük nyílt arra, hogy a Marcali Járási Hivatal által támogatott diákmunka program keretében egy főt,
egy hónapos időtartamra foglalkoztassanak. Majd, szintén egy fiatalnak tudtak munkalehetőséget biztosítani,
a 25 év alattiak munkaerő felzárkóztatását segítő programmal, ezzel is segítve a rossz körülmények között
élő családjának a megélhetését, augusztustól novemberig.

Augusztustól a 2019-es évi helyi önkormányzati választások előkészítése volt a feladat. A HVB tagok
megbízatása lejárt, ezért új tagokat kellett kijelölni, majd megválasztani. Ez nem kis feladat volt
Nemeskisfalud szintjén, ahol az összeférhetetlenség sok problémát okoz, ide értve azt, hogy nem lehet HVB
tag olyan, aki rokoni, illetve hozzátartozói kapcsolatban áll vagy állhat majd a jelöltekkel. Elsődleges

szempont, a kihívás ellenére is az volt, hogy a HVB tagok, póttagok is helyi lakosok legyenek, holott az új
választási törvény egyébként engedi, hogy a közös hivatalt működtető településeknél, a HVB tagok, a másik
településről is helyettesíthetőek legyenek.

Beiskoláztatási támogatásban részesítettük azokat a diákokat, akik iskolalátogatási bizonyítvánnyal tudták
igazolni azt, hogy eleget tesznek tanulmányaik folytatásának. Óvodás korú gyermek nem volt, általános- és
középiskolás tanulók és egyetemista hallgatók is részesültek ebből a támogatásból. Döntésünk alapján, 5.000
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Ft-ot kaptak az általános iskolások (6 fő), a középiskolásunk (1 fő) és az egyetemistáink (2 fő) 10.000 Ft-ban
részesültek.

Szeptemberben Uniós forrás keretén belül lehetőségük adódott arra, hogy foglalkoztassanak a 25 év alatti
munkaerő felzárkóztatási program keretein belül egy főt, aki jelenleg is állományban van, december
közepéig. A közmunka programból egy fő kiesett előnyugdíj miatt, akit nagyon nehéz pótolni. Hiszen ha már
valaki OKJ-s tanfolyammal rendelkezik, az már nem jöhet szóba, nem tudják foglalkoztatni.

Szintén szeptemberhez kapcsolódik, a falu életét talán legjobban érintő pályázat vagyis a Magyar Falu
Program keretein belül meghirdetett „Falugondnoki szolgálat gépjármű beszerzése”. Ezzel kapcsolatban,
településünk hátrányos helyzetére való tekintettel, a mindennapi élethelyzetek megoldásában részt vevő
falugondnoki szolgálat talán most új erőre kaphat, egy új gépjármű beszerzésével. Hiszen a település
lakosságának a falubusz jelenti a kapcsolatot a külvilággal. A pályázat beadási határideje szeptember 30-a
volt.

Nem kis feszültséggel telt a 2019. évi október 13-ai helyi önkormányzati választás, mind a jelöltek mind a
falu lakosságának oldaláról, ide értve egy egész hónapot, mert előtte és utána is szinte forrt a levegő.

Elmondta, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzetére való tekintettel, és a személyes érdekeltségét
félretéve, hozott egy olyan döntést, hogy a munkáját a továbbiakban társadalmi megbízatású
polgármesterként látja el, így a falugondnoki munkát előtérbe tudja helyezni.

2019 novemberében egy 90. életévét betöltött, szépkorú nénit köszöntöttek az otthonban.

2019. december 6-án, Mikulás napján komoly ajándékot kapott az önkormányzat a Magyar Államkincstártól,
ami leginkább Móring József Attila országgyűlési képviselő úr közbenjárásának köszönhetően jöhetett létre.
A Magyar Falu Program keretében benyújtott falugondnoki gépjármű beszerzésére közel 12.000.000 Ft
támogatást nyert az önkormányzat. Ennek kapcsán az ügyintézés folyamatban van, a tegnapi napon
egyeztettek a kereskedővel. A pályázat kapcsán az önkormányzatot nem terheli önerő. A jelenleg használt
falugondnoki autó szervízben van, mert műszaki vizsga esedékes. Nagyon elöregedett az autó, a javítás
nagyon sokba fog kerülni.

Az elmúlt évekre visszatekintve volt olyan időszak az önkormányzat életében, hogy – ha csak átmenetileg is
– de a saját megtakarításaikból kellett a település mindennapi dolgait finanszírozni. Az önkormányzat
pénzügyi helyzete nagyon rossz.

Gulyás Anita: Tájékoztatta a jelen lévőket, hogy a 2017-es beszámoló pénzügyi rendezése most jött meg. A
régi polgármesterrel nem tudtak kapcsolatot teremteni, sem a szociális rendeletben foglaltak, sem a
falugondnoki szolgálat, sem pedig a közművelődési rendelet kapcsán. Ennek következtében közel
3.000.000.- forintot kellett visszafizetni. A település összköltségvetése 17-20 millió forint közötti, ezért el
lehet képzelni, hogy ez mekkora terhet jelentett a településnek. A polgármester „lavírozik” hogy a számlák
kiegyenlítése megtörténjen, és a gazdasági stabilitást megőrizze. Jelenleg 1.000.000.- forint van a számlán,
ezért Böhönye felé sem a társulással, sem pedig a közös hivatallal kapcsolatos költségeket nem tudja
kifizetni. Ezekre az összegekre pályázatot próbálnak meg benyújtani a jövőben. Nagyon sok nehézséget
okozott, hogy az előző polgármester nem volt elérhető.

Zenger Zsolt: Megköszönte a gazdasági vezető kiegészítését. Nem tudnak bevételt felmutatni. A
gépjárműadó, telekadó, valamint 2020-tól az iparűzési adó 400.000.- forintot sem tesz ki. A gépjárműadó
teljes összege sem az önkormányzaté. Tájékoztatta a testületet, hogy 2010-2014 között képviselő volt, és
abban az időszakban az akkori böhönyei polgármester azonnal inkasszózta Nemeskisfalud számláját, amint
arra bevétel érkezett. Ezért megköszöni Zsoldos Márta Piroska böhönyei polgármester mostani kedvező
hozzáállását.

Zsoldos Márta Piroska: Nagyon sok szeretettel köszöntött mindenkit, megköszönte az értékes beszámolót.
Kifejtette, hogy nagyon szívesen felajánlja a közös hivatal forrásait. Rendezvényeken szívesen látják
Nemeskisfalud község lakosságát. A jó partneri kapcsolat kialakítására törekszik. Áldott békés karácsonyt, és
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boldog újévet kíván a lakosságnak, és a polgármester úrnak is. Reméli, hogy a jövőben is a kölcsönös jó
viszony keretében telnek a napok.

Zenger Zsolt: Megköszönte polgármester asszony hozzászólását. Elmondta, hogy a pénzügyi nehézségek
ellenére igyekeztek kisebb gesztusokkal kedveskedni, támogatni a lakosságot, ilyen volt a Húsvéti rendkívüli
települési támogatás, valamint az elmaradt falunapi rendezvény helyett adott „kárpótló” támogatás.

Szeptemberben fiatalok költöztek a településre, ennek kapcsán remélte, hogy a falu közösségi élete is
kiszélesedhet, mert sajnos nagyon elöregszik a település.

A jövőre tekintve továbbra is a település fejlődésének előremozdítását, a lakosság életviszonyainak javítását,
illetve az élhetőbb környezet kialakítását, a fiatalok érdeklődésének felkeltését kívánják célként
megfogalmazni, valamint a környező településekkel való jó kapcsolat megtartását helyezi előtérbe.
Törekednek arra, hogy a mindig is önkormányzati problémát jelentő saját bevételi forrást megteremtésére
lépéseket tegyenek. Terveik között szerepel a levendula ültetvény, illetve a kialakításra került fólia sátor
rendszerben később valamilyen bevételt is eredményező tevékenység folytatása, ha arra a személyi, illetve
tárgyi eszköz feltételek is biztosítottak lesznek.

Megköszönte a képviselő testületnek, hogy az eddigi munkáját segítették, az esetleges kisebb nézeteltérések
ellenére is, hogy mondhatni egy emberként tudtak együtt dolgozni, a 2018-as időközi választás óta.

Vezér Ákos: Tájékoztatta a jelen lévőket, hogy a választásokon Szenyérben is új polgármestert választottak,
ezáltal jobb az együttműködés.

Zenger Zsolt: Nagy sajnálatunkra Hivatalunk vezetője, Vezér Ákos jegyző úr, 2020. január 15-től
áthelyezéssel, másik hivatalhoz kerül. Ez úton is szeretnénk megköszönni, a településünkhöz való kitartó és
segítő hozzáállását.

Zenger Zsolt: Felkérte a lakosságot kérdések, javaslatok felvetésére.

Napirend 6. pontja
Közmeghallgatás, amelyen a lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi
közügyeket érintő kérdéseket és javaslatokat tehetnek.

Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester

Madarász Endre helyi lakos: Megköszönte a beszámolót, az elhangzottakat biztatónak tartja. Felvetette azt a
problémát, hogy sok a településen az elhagyatott porta, és a gondozásra, karbantartásra vonatkozó
rendelkezéseket nem tartják be. Egyes ingatlanoknál rendetlenség van. Ennek kapcsán felvetette, hogy a
szomszédja az ő háza falánál helyezte el az építési törmeléket. Ezért panasszal élt. Véleménye szerint
jellemző, hogy ahol a lelkész úr megfordult, ott rendetlenséget hagyott.

Kifejtette azon véleményét, hogy volt egy szégyenteljes időszak a falu életében az előző polgármester idején.
Személy szerint a szociális szövetkezetek alapításának következményei érdekelnék. Tudomása szerint a volt
polgármesternek pénzbeli követelése van az önkormányzattal szemben. Kérte, hogy hozzák nyilvánosságra
az összeg nagyságát.

Zenger Zsolt: Elmondta, hogy az építési törmelék kapcsán nem értek el eredményt, de fel fogja keresni a
lelkész urat ezügyben. Véleménye szerint a rendezetlen portákkal kapcsolatban olyan rendeletet kell hozni,
ami megállja a helyét. A volt polgármester követelése az önkormányzattal szemben a szabadság megváltása
és a végkielégítése, ami 1.600.000.- Ft. lett volna. 2017. decemberében keletkezett a fizetési meghagyás úgy,
hogy a levelet a volt polgármester vette át, tehát gyakorlatilag magának írt levelet. Dr. Vizler Dénes
végrehajtó az önkormányzat számlájáról levett 2,5 millió Ft-ot a végrehajtási költséggel együtt, ami jelenleg
is a végrehajtó számláján van. Egyeztetett a végrehajtóval, időpontot kértek, a későbbiekben személyes
megbeszélést folytatnak.
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Szabó Ferenc helyi lakos: A helyi lakóházak elhanyagolt állapota kapcsán jelezte, hogy őt a kutyája miatt
megbüntették, azonban akinek 5 háza van a faluban, és mindegyik gondozatlan, az nem kapott büntetést. Az
előző polgármesterrel kapcsolatban jelezte, hogy bíróságon kellene az ügy végére pontot tenni. Felvetette a
szemétszállítás problémáját, jelezte, hogy hozzátartozója 6 éve meghalt, de most jött a hulladékszállító cégtől
a tartozásával kapcsolatban megkeresés. Elmondta, hogy az ő utcájukban nem jár a hulladékszállító autó, tele
van a szemetes.

Zenger Zsolt: Tájékoztatta a lakosságot, hogy a hulladékszállító cégnek van egy naptára a szállítások idejére
vonatkozóan. Hozzátartozója tartozásával kapcsolatban tájékoztatta Szabó Ferencet, hogy a cég felé jeleznie
kell a halálesetet.

Horváth Istvánné helyi lakos: Tájékoztatást kért arról, hogy a temető kerítésre pályázik-e az önkormányzat.

Zenger Zsolt: A temető egyházi terület, oda az egyház nyújthat be pályázatot. Csak a ravatalozó
önkormányzati terület, továbbá a feljáró út is magántulajdon. Az önkormányzat így nehezen tud pályázni.

Egyéb képviselői felvetés, javaslat nem hangzott el, ezért Zenger Zsolt polgármester az ülést 16.30 perckor
bezárta.

k.m.f.

Zenger Zsolt Vezér Ákos
polgármester jegyző
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