
JEGYZŐKÖNYV

Készült Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. szeptember 8. napján, 11.00 órakor

a Nemeskisfalud Község Önkormányzat (8718. Nemeskisfalud Madarász utca 3.)
nagytermében

megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Jelen vannak:
1. Zenger Zsolt polgármester
2. Kovács Krisztián alpolgármester
3. Kakas István képviselő
4. Mezőfi Mihály képviselő

Tanácskozási joggal megjelentek:
Dr. Hajdu Helén jegyző
Gaálné Horváth Piroska jegyzőkönyvvezető

(A jelenléti ív jelen jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.)

Zenger Zsolt polgármester:
Tisztelettel köszönti Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén megjelent
képviselőtársait valamint dr. Hajdu Helén jegyző asszonyt. Tájékoztatja a képviselő-testülete tagjait,
hogy Bors András jegyző úr 2021. augusztus 31-i hatállyal távozott.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 5 fő képviselőből 4 fő képviselő
jelen van. Az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a képviselő-testület a napirendet a kiküldött
meghívó szerint fogadja el azzal. Kérdezi, hogy van-e kérdés ezzel kapcsolatban.

Kéri, hogy képviselőtársai kézfeltartással jelezzék a javaslat elfogadását. Köszöni.

Ellenvélemény? Tartózkodás?

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (IX.8.)
képviselő-testületi határozata:

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 0 nem szavazat és 0 tartózkodás
mellett az ülés napirendjét elfogadta.

Napirend:

Napirend 1. pontja:
Javaslat fogorvosi ügyelet ellátására
Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester

Napirend 2. pontja:
Javaslat gördülő fejlesztési terv elfogadására
Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester
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Napirend 3. pontja:
Somogy Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása KOMA adatbázisban
nem szereplő képviselők ügyében
Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester

Napirend 4. pontja:
Tájékoztatás vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről
Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester

Napirend 5. pontja:
Döntés Magyar Falu Program kommunális eszköz beszerzésre vonatkozó
árajánlatokról
Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester

Napirendek tárgyalása:

Napirend 1. pontja:
Javaslat fogorvosi ügyelet ellátására

Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester

Zenger Zsolt polgármester:
Tájékoztatja a testületet, hogy a fogorvosi ügyeleti ellátás kötelező önkormányzati feladat.
Szándéknyilatkozatot kellene kinyilvánítani annak érdekében, hogy csatlakozhassanak Kaposvár
Város Önkormányzatához.

dr. Hajdu Helén jegyző:
Tájékoztatja a testületet, hogy a fogorvosi ügyeleti ellátás nincs megoldva. Nagykanizsára vagy
Kaposvárra is lehetne menni. Most kaptak egy felhívást a Somogy Megyei Kormányhivataltól, mert
sok helyen nem született róla döntés. Kaposvár Város Önkormányzatától érkezett egy tervezet,
mely az előterjesztés mellékletét képezi. Most csak szándéknyilatkozat kinyilvánítására van
szükség, majd ha az ő testületük vállalja, hogy elfogadja a feladat ellátását, abban az esetben
születik meg a konkrét megállapodás.

Zenger Zsolt polgármester:
Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás, javaslat. Kérdés, hozzászólás, javaslat hiányában
javasolja, hogy a képviselő-testület az előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadja el.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozza:

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(IX.8.) képviselő-testületi
határozata:

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló
2015. évi CXXIII. törvény 5.§. (1) bekezdés c) pontjában előírt fogorvosi ügyeleti alapellátás
biztosítására, a kötelező feladat ellátására szándéknyilatkozatot tesz a megállapodás megkötésére
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával.

Felelős: Zenger Zsolt
polgármester

Határidő: azonnal
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Napirend 2. pontja:
Javaslat gördülő fejlesztési terv elfogadására

Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester

Zenger Zsolt polgármester:
Tájékoztatja a testületet, hogy mint minden évben, most is 15 éves tervet kell elfogadni. A Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal engedélye szükséges hozzá. Ez Nemeskisfalud
ivóvízellátását takarja, mindenképp végre kell hajtani.

Mezőfi Mihály képviselő:
Van anyagi háttere a tervnek?

Zenger Zsolt polgármester:
Az önkormányzattól a szolgáltató bérli a vízművet, ezért bérleti díjat fizet. Azonban ez a bérleti díj
nem kerül kifizetésre, hanem ez az ún. kompenzációs díj. A díjból a szolgáltató például a
felújításokat finanszírozza. Ha például egy 1,5 millió forintos szivattyú elromlik, akkor a szolgáltató
ebből fedezi.
A tervet 2022-2036-os időszakra kell jóváhagyni.

dr. Hajdu Helén jegyző:
A terv költségvetési vonzatát Gulyás Anita gazdasági vezetővel át kell beszélni.

Zenger Zsolt polgármester:
Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás, javaslat. Kérdés, hozzászólás, javaslat hiányában
javasolja, hogy a képviselő-testület az előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadja el.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozza:

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021.(IX.8.) képviselő-testületi
határozata:

a 2022-2036. évi Gördülő Fejlesztési Terv
beruházási, felújítási és pótlási tervrészének vonatkozásában

Nemeskisfalud Községi Önkormányzat, mint a „18. Nemeskisfalud ivóvíz” (11-25511-1-001-00-10)
víziközmű-rendszer képviseletében eljáró ellátásért felelős Önkormányzat, a 2021. szeptember …-én tartott
képviselő-testületi ülésén megtárgyalta a KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. által készített, a 2022.
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. §-ai
alapján, valamint a 61/2015. (X. 21.) NFM rendelet előírásai szerint összeállított, a fenti
víziközmű-rendszerre vonatkozó Tervvel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

1. Jóváhagyja a Gördülő Fejlesztési Terv beruházási, felújítási és pótlási tervrészét a 2022-2036.
évek közötti időszakra vonatkozóan.

2. Megrendeli a Gördülő Fejlesztési Tervben felsorolt, 2022-ben megvalósítandó értéknövelő
beruházási, felújítási és pótlási munkákat.
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3. Elfogadja, hogy a 2022. évi bérleti díjakról kiállított számlák nem kerülnek kifizetésre, és csak a
Gördülő Fejlesztési Terv keretében elvégzett, 2022. évi értéknövelő munkák számláival történő
kompenzálások utáni záró egyenlegnek megfelelő összeg kerül átutalásra.

Felelős: Zenger Zsolt
polgármester

Határidő: azonnal

Napirend 3. pontja:
Somogy Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása KOMA adatbázisban
nem szereplő képviselők ügyében

Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester

Zenger Zsolt polgármester:
Tájékoztatja a testületet, hogy a KOMA adatbázisban 2 fő képviselő nem szerepelt, ezért a kormányhivatal
törvényességi felhívással élt. Tudatja továbbá, hogy segítséget nyújtott nekik annak érdekében, hogy
visszakerüljenek az adatbázisba. A két érintett kapott részletfizetési lehetőséget, hogy tartozásukat
rendezzék. A határidőben történt befizetést bizonylattal igazolták. A befizetésekkel nem lehet késni
részletfizetés esetén.

Mezőfi Mihály képviselő:
Tájékoztatja a testületet, hogy ő a múlt hónapban teljesítette a részletfizetést, azonban 12-én történt meg,
ezért nem szerepelhetett a 10-ei KOMA adatbázisban.

dr. Hajdu Helén jegyző:
Két dátumot kell figyelembe venni. Hó 30-ig beérkezve rendezve legyen a tartozás és amit a fizetési
kedvezménynél, részletfiztésnél megszabtak azt is teljesíteni kell, meg a KOMA adatbázisba újra kérni kell a
felvételt.

Mezőfi  Mihály képviselő:
Elmondja, hogy nála a vállalkozásából adódik a tartozás. A NAV összevonta a tartozását, a részletfizetést 6
hónapra kapta meg, még 4 hónap van hátra. A könyvelőjén keresztül intézte a visszavételét a KOMA
adatbázisba. Megkérdezte Zenger Zsolt polgármestert, hogy adószámmal, vagy adóazonosító jellel kérték-e
le a KOMA adatbázisban szereplő adatait.

dr. Hajdu Helén jegyző:
Tájékoztatta a testületi tagokat, hogy a KOMA adatbázis folyamatos figyelemmel kísérése nagyon fontos,
mert ha egy képviselő kikerül belőle, akkor a testületnek ki kell zárnia, amennyiben ez nem történik meg,
úgy a bíróság dönt róla. Amennyiben a képviselő részletfizetési lehetőséget kap, és késik, akkor a NAV
visszavonhatja a kedvezményt. Ha a képviselő értesítést kap, hogy kikerült, köteles jelezni a testületnek, és a
ha 60 napon belül nem rendezi, az Mötv-ben leírtak szerint méltatlanság miatt meg kell szüntetni a képviselő
megbízatását.

Zenger Zsolt polgármester:
Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás, javaslat.
Kérdés, hozzászólás, javaslat hiányában javasolja megállapítani, hogy a két érintett képviselő rendezte

tartozását, melyet a képviselő-testület tudomásul vesz, ellenük eljárást nem kezdeményez. A köztartozását a
két képviselő-testületi tag rendezte, és a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő visszavételüket
kezdeményezték.

Napirend 4. pontja:
Tájékoztatás vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről

Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester

4



Zenger Zsolt polgármester:
Tájékoztatta a testületet, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel a vagyonnyilatkozatokat a
polgármesternek adták le a képviselők. Minden képviselő határidőben eleget tett kötelezettségének.
Erről az Ügyrendi és Szociális Bizottságot is tájékoztatta.

Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás, javaslat. Kérdés, hozzászólás, javaslat hiányában
javasolja, hogy a képviselő-testület az előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadja el, mely azt
jelenti, hogy jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a kötelezettségnek mindenki eleget tett.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozza:

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(IX.8.) képviselő-testületi
határozata:

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39.§ (1) bekezdésében meghatározott
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének az önkormányzati képviselők mindegyike eleget tett.

Felelős: Mezőfi Mihály
Ügyrendi és Szociális Bizottság Elnöke
Zenger Zsolt polgármester

Határidő: azonnal

Napirend 5. pontja:
Döntés Magyar Falu Program kommunális eszköz beszerzésre vonatkozó
árajánlatokról

Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester

Zenger Zsolt polgármester:
Tájékoztatta a testületet, hogy korábban beadásra került a kultúrház fűtéskorszerűsítésére vonatkozó
pályázat, amely a gáz bevezetésére vonatkozott. A tervrajzra árajánlatot kért, mely 270.000.- Ft. lett
volna, véleménye szerint az önkormányzat anyagi helyzete ezt nem engedi meg, valamint a
rendelkezésre álló idő alatt nem tudták volna pótolni a pályázat által előírtakat.
Azonban két kommunális eszközre, pótkocsira és mulcsozó berendezésre beadta a pályázatot. A
szociális célú tüzifa kiszállítása mindig gondot okozott, a külterületi utakra jó a mulcsozó.
2.495.550. Ft-ot nyertünk, és 1 millió forint felett testületi döntés kell arról, hogy megrendeljük az
eszközt. Három árajánlatot bekért. A legkedvezőbbet egy Novara Coop Kft nevű cég adta.
Kiskorpádról magas árajánlatot kapott. A tiszakécskei cég 3.270.000.- forintos árajánlatot adott,
amely nem fér bele a támogatásba. Azt is tudjuk, hogy az eszközök minősége között is különbség
van. A legkedvezőbb árajánlatot a Novara Coop adta. A szállítási költség 50.000.- Ft+ÁFA, azaz
63.500 Ft., ezt nekünk kell állni. A pótkocsi 4 tonna össztömegű és három oldalra billent.
Amennyiben a Képviselő-testület egyetért, akkor megrendeli az eszközöket.

dr. Hajdu Helén jegyző:
Minden ezzel kapcsolatos szerződés, számla csak ezutáni dátumtól, azaz 09.08-tól lehet.

Zenger Zsolt polgármester:
Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás, javaslat. Kérdés, hozzászólás, javaslat hiányában
javasolja, hogy a képviselő-testület az előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadja el.
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozza:

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021.(IX.8.) képviselő-testületi
határozata:

Nemeskisfalud Község Önkormányzat- képviselő testülete megismerte a Magyar Falu Program keretében
meghirdetett kommunális eszköz beszerzése- 2021. című, MFP-KOEB/2021. kódszámú pályázat keretében
beérkezett árajánlatokat és az eszközöket megrendeli a Novara Coop Kft. (2316 Tököl, Csépi út 2643/1.
hrsz.) vállalkozástól. Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügylettel kapcsolatos szerződést aláírja,
valamint az önkormányzat a Magyar Falu Program terhére kötelezettséget vállaljon.

Felelős: Zenger Zsolt
polgármester

Határidő: azonnal

Mivel további kérdés, vélemény nem hangzott el, ezért a polgármester a rendkívüli ülést 11.49.
perckor bezárta.

k. m. f.

Zenger Zsolt dr. Hajdu Helén
polgármester jegyző
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