JEGYZŐKÖNYV
Készült Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. január 24. napján, 14.30 órakor
a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében
megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.

Zenger Zsolt
Kovács Krisztián
Mezőfi Mihály
Kakas István

Tanácskozási joggal megjelentek:
Dr. Hajdu Helén
Gaálné Horváth Piroska

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
jegyző
jegyzőkönyvvezető

(A jelenléti ív jelen jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.)
Zenger Zsolt polgármester:
Tisztelettel köszönti Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén
megjelent képviselő társait, valamint Dr. Hajdu Helén jegyzőt, és a jegyzőkönyvvezetőt.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 5 fő képviselőből 4 fő
képviselő jelen van. Az ülést megnyitja.
Javaslatot tesz a napirend elfogadására. Kéri, hogy képviselőtársai kézfeltartással jelezzék a
napirend elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az ülés napirendjét
elfogadta:
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2022. (I.24.) határozata a
napirendről:
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét elfogadta.
1. /A képviselő-testület 2022. évi munkaterve
Előadó: Zenger Zsolt Polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: Zenger Zsolt Polgármester
2. /Polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Előadó: Kovács Krisztián Alpolgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: Dr. Hajdu Helén jegyző
3./ Döntés a köznevelési intézmények felvételi körzetével kapcsolatosan
Előadó: Zenger Zsolt Polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: Zenger Zsolt Polgármester
4. /Magyar Falu Program pályázati lehetőségei
Előadó: Zenger Zsolt Polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: Zenger Zsolt Polgármester

5./ Böhönye és Környéke Önkormányzatai Társulás megszűnésével kapcsolatos döntés
Előadó: Zenger Zsolt Polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: Zenger Zsolt polgármester
6. /Katasztrófavédelmi megállapodás
Előadó: Zenger Zsolt Polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: Zenger Zsolt Polgármester
7./ Egyebek
1. /A képviselő-testület 2022. évi munkaterve
Előadó: Zenger Zsolt Polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: Zenger Zsolt Polgármester
Zenger Zsolt polgármester:
Jegyző asszony készítette el a 2022. évi képviselő-testületi munkatervet hónapokra lebontva.
Az elmúlt évekhez kapcsolódóan vannak kötelező feladatok is.
Dr. Hajdu Helén jegyző:
Elmondta, hogy hét ülést tervezett be, de hat ülés kötelező. A márciusi üléshez betervezésre
került az egyesületi beszámolók és támogatások meghatározása napirend. Kérdezi, hogy van-e
egyesülete Nemeskisfaludnak?
Zenger Zsolt polgármester: Nincs.
Dr. Hajdu Helén jegyző: Akkor ezt kivesszük a munkatervből.
Zenger Zsolt polgármester:
Kérdezte a képviselő-testület tagjait, hogy van-e javaslatuk, kiegészítésük a munkatervhez?
Egyetértenek-e a 2022. évi munkatervben foglaltakkal?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot
hozza:
Nemeskisfalud Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2022.(I.24.) határozata a
2022. évi munkatervről:
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi ülés – és munkatervet
elfogadta.(Mellékelve)
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
2. /Polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Előadó: Kovács Krisztián Alpolgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: Dr. Hajdu Helén jegyző

Zenger Zsolt polgármester:
Bejelentette a személyes érintettségét.
Kovács Krisztián alpolgármester:
Kéri, aki a személyes érintettség bejelentését tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy Zenger
Zsolt polgármestert zárják ki a szavazásból, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 3 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal tudomásul veszi a személyes
érintettség bejelentését és az alábbi döntést hozza:
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021.(I.24.) határozata a
személyes érintettség bejelentéséről:
Nemeskisfalud Község Önkormányzat képviselő-testülete tudomásul veszi Zenger Zsolt
polgármester személyes érintettségének bejelentését és őt a szavazásból kizárja.
Felelős: Kovács Krisztián alpolgármester
Határidő: azonnal
Kovács Krisztián alpolgármester:
Tájékoztatta a testületet, hogy Zenger Zsolt polgármester társadalmi megbízatású, ezért ez
nem jelent kiadást, mert az állam finanszírozza.
Dr. Hajdu Helén jegyző:
A település 500 fő alatti lakosságszámmal rendelkezik. Kéri, hogy munkáltatóként a testület a
törvényi előírásoknak megfelelően határozza meg a polgármester 260.000.- forintos
tiszteletdíját és a 39.000. Ft-os költségtérítését.
Zenger Zsolt polgármester:
Kiegészíti, hogy régen az állam úgy támogatta a bérköltséget, hogy 4 hónapot meg kellett
előlegezni. Most ez nem így működik. A tájékoztatóban a lakosságszámot vették figyelembe.
Már nem vagyunk annyian, közel 80 fő az Elesett Öregekért Alapítvány otthonában él. Az
Mötv. 146./C § alapján az állam a polgármesteri illetmény és tiszteletdíj összegéhez a helyi
önkormányzatok számára támogatást biztosít.
Dr. Hajdu Helén jegyző:
Nemcsak a tiszteletdíjat téríti az állam, hanem a költségtérítésre és a szociális hozzájárulási
adóra is jár. December 31-ig van a felhasználás határideje. A támogatás utalása február 15-ig
történik. December 31-ig számolunk el vele. A határozatnak a tiszteletdíj és a költségtérítés
összegét január 1-től kell tartalmaznia.
Kovács Krisztián alpolgármester:
Kérte, hogy aki az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot
hozza:
Nemeskisfalud Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2022.(I.24.) határozata a
polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról:

A) Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete - tekintettel Nemeskisfalud
község 2019. január 1-jei lakosságszámára, mely 128 fő - a 2011. évi CLXXXIX törvény
(Mötv.) 71. § (4) bekezdése a/ pontja és az (5) bekezdés alapján Zenger Zsolt polgármester
havi tiszteletdíját 2022.01.01-től 260.000 Ft -ban állapítja meg.
B) Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 71. § (6) bekezdés
alapján Zenger Zsolt polgármester havi költségtérítését 2022.01.01-től 39.000 Ft-ban állapítja
meg.
3./ Döntés a köznevelési intézmények felvételi körzetével kapcsolatosan
Előadó: Zenger Zsolt Polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: Zenger Zsolt Polgármester
Zenger Zsolt polgármester:
Tájékoztatta a testületet, hogy a köznevelési intézmények felvételi körzetével kapcsolatos
döntés minden évben van, gyakorlatilag ugyanaz, mint az elmúlt években. Véleménye szerint
a legcélszerűbb a legközelebbi település, amely Böhönye község.
Kérte a testületet, hogy aki az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, az kézfelemeléssel
jelezze.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az előterjesztést
elfogadta és az alábbi határozatot hozza:
Nemeskisfalud Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2022.(I.24.) határozata a
köznevelési intézmények felvételi körzetéről:
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII.31) EMMI rendelet 24.§ (1a) bekezdése alapján
tájékoztatja a Siófoki Tankerületi Központot, hogy a 2022/2023 tanévre vonatkozóan
köznevelési intézményeinek tervezett felvételi körzetével egyetért, mivel a település
iskoláskorú gyermekei részére a kötelező felvételt biztosító köznevelési intézmény továbbra is
a Böhönyei Festetics Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola.
Felkéri a polgármestert, hogy a testület véleményéről tájékoztassa a tankerületi igazgató
asszonyt.
Felelős: polgármester
Határidő: 2022.02.15.
4. /Magyar Falu Program pályázati lehetőségei
Előadó: Zenger Zsolt Polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: Zenger Zsolt Polgármester
Zenger Zsolt polgármester:
Tájékoztatta a testületet, hogy sokat változtak a Magyar Falu Programban a kiírások, nagyon
rövid lett a határidő. Tavaly beadtak egy pályázatot a kultúrház fűtéskorszerűsítésére. Ha
rendezvény van és be kell fűteni az épületet, akkor tüzifával nagyon bonyolult ezt

megfelelően megoldani. A tavaly beadott pályázatnál nem volt terv, és ennek pótlására 3
napos hiánypótlási határidőt kaptak a kincstártól, de nem talált tervezőt.
Dr. Hajdu Helén jegyző:
Elmondta, hogy most is csak árajánlat van.
Zenger Zsolt polgármester:
Tegnap volt kint a tervező, nem mondta meg, hogy mennyi a tervezési díj. megmaradna a régi
kandalló és a kályha, de úgy gondolja, hogy a gáz elengedhetetlen.
Dr. Hajdu Helén jegyző:
Ez bent van a költségekben?
Zenger Zsolt polgármester:
Nincs.
Dr. Hajdu Helén jegyző:
Tíz pályázati lehetőség van, kérdezi, hogy a fűtéskorszerűsítés melyikbe tartozik.
Zenger Zsolt polgármester:
A 8. pont önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése, ezen belül faluházak
fejlesztése.
Dr. Hajdu Helén jegyző:
Csak erre az egyre pályáznak?
Zenger Zsolt polgármester:
A kommunális eszköz beszerzésre is, ami a 3. pontban található.
Elmondta, hogy a temetőt szerette volna kerítéssel ellátni, de csak 100%-ban önkormányzati
tulajdonú épületekre lehetett benyújtani. A ravatalozót felújíttatta tavaly. Véleménye szerint
fel kellene méretni a temetőt.
A faluházra szóló tervezői árajánlat 4.662.818.- Ft.
Mezőfi Mihály képviselő:
Ki adta az árajánlatot?
Zenger Zsolt polgármester:
Gulyás Szabolcs, a Pannon Gáz 99 Bt. munkatársa. Tavaly 3,9 millió forint lett volna a
beuházás, de sajnos tavaly óta a rézcső ára is duplája lett, közel 700.000 forinttal megnőtt a
költségvetés.
Mezőfi Mihály képviselő:
A kazán mennyibe kerül?

Zenger Zsolt polgármester:
495.000. Ft+ ÁFA. kb. 670.000. Ft. egy kondenzációs kazán. Ez egy idei árajánlat, mert 3
hónapnál régebbi árajánlatot nem fogadnak be. A 90 napos érvényességet az árajánlatnak
tartalmaznia kell.
Mezőfi Mihály képviselő:
A tervező hozzávetőleges árat sem mondott?
Zenger Zsolt polgármester:
Véleménye szerint a tervező költsége kb. 200-250.000. Ft.
Dr. Hajdu Helén jegyző:
Ki szokta benyújtani a pályázatot?
Zenger Zsolt polgármester:
Megvan minden a pályázathoz, de tavaly 3 napot kapott a hiánypótlásra, és ilyen rövid idő
alatt nem lehetett megoldani. Tegnap 1,5 órán át tartott a felmérés. Az E-on által is
engedélyeztetni kell a kivitelezést, ezt ma hozta be, szkennelve elküldte, de a visszaküldés is
időbe telik. Nehéz tervezőt találni.
Dr. Hajdu Helén jegyző:
A támogatás 100%-os.
Zenger Zsolt polgármester:
Igen.
Kéri a testület tagjait, hogy aki egyetért azzal, hogy a Magyar Falu programban az
előterjesztésben szereplő pályázati kiírás 8. pont szerinti MFP-ÖTIK/2022/1. Faluházak
fejlesztése, valamint a 3. pont szerinti kommunális eszköz beszerzése MFP-KOEB/2022.
szerinti lehetőségekre pályázzanak, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az előterjesztést
elfogadta és az alábbi határozatot hozza:
Nemeskisfalud Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2022.(I.24.) határozata a
Magyar Falu Program pályázatának benyújtásáról
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu programban az
előterjesztésben szereplő pályázati kiírás 8. pont szerinti MFP-ÖTIK/2022/1. Faluházak
fejlesztése, valamint a 3. pont szerinti kommunális eszköz beszerzése MFP-KOEB/2022.
szerinti lehetőségekre kíván pályázni. Felhatalmazza a polgármestert a pályázatok beadására
és ügyintézésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022.02.
5./ Böhönye és Környéke Önkormányzatai Társulás megszűnésével kapcsolatos döntés
Előadó: Zenger Zsolt Polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: Zenger Zsolt polgármester

Zenger Zsolt polgármester:
Tájékoztatta a testületet, hogy kilépnek a társulásból. Február 28-ig be kell nyújtani a döntést,
hogy meg kívánják szüntetni a társulást.
Dr. Hajdu Helén jegyző:
Az óvódáról még nem kell dönteni.
Zenger Zsolt polgármester:
Tájékoztatta a testületet, hogy öt település volt a társulásban, Vése, Nemesdéd, Varászló,
Szenyér, Nemeskisfalud.
Dr. Hajdu Helén jegyző:
Senki nem lépett ki, bent maradtak, de mindenki határozatot hoz a kilépési döntésről.
Mezőfi Mihály képviselő:
Kérdezi, hogy kivel lenne a következő társulás?
Zenger Zsolt polgármester:
Elmondta, hogy volt Mesztegnyőn novemberben a társulás ügyében egyeztetni. A tanév miatt
nem lehetett megszüntetni a társulást.
Dr. Hajdu Helén jegyző:
Jelenleg ott tartanak, hogy minden testületnek döntenie kell.
Mezőfi Mihály képviselő:
Kérdezte, hogy ki fogadja a települést?
Dr. Hajdu Helén jegyző:
Tájékoztatta, hogy májusig az óvoda Böhönyén marad, keresni kell, hogy a jövőben hova
tudnak becsatlakozni.
Zenger Zsolt polgármester:
Elmondta, hogy tavaly 676.000.- forintba került az idősek ellátása, amit nem vettek igénybe.
Óvódásuk nincs. Nem tudja, hogy miért fizetnek ekkora összeget. A társulásban 51%-a van
Böhönyének, nekik nincs szavuk, döntési joguk. A társulás elnöke nem hajlandó belemenni a
társulási megállapodás módosításába. Azonban az is igaz, hogy mindenhova fizetni kell.
Mezőfi Mihály:

Társulás nélkül nem lehet fenntartani. Ha lesz egy másik társulás, akkor lehet, hogy oda
többet kell fizetni.
Zenger Zsolt polgármester:
Az elvégzett feladat után jár a bérezés. Ha nem kap szolgáltatást, miért fizessen? Ha
Mesztegnyőhöz megyünk, akkor le kell fektetni, hogy milyen szolgáltatást veszünk igénybe,
és azért fogunk fizetni.
Kérte a képviselő-testületet, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, az kézfeltartással
jelezze.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az előterjesztést
elfogadta és az alábbi határozatot hozza:
Nemeskisfalud Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2022.(I.24.) határozata a
Böhönye és Környéke Önkormányzatai Társulás megszűnésével kapcsolatos döntésről:
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Böhönye és Környéke
Önkormányzati Társulás tagjaként a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 91. § b) pontjában leírtak, valamint a Böhönye és Környéke
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának XVIII. fejezetének 1. pontjában
foglaltak alapján elhatározza a Böhönye és Környéke Önkormányzati Társulás 2022.
december 31. napjával történő megszüntetését.
Felkéri a polgármestert, hogy értesítse a döntésről a Böhönye és Környéke Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsát.
Felelős: polgármester
Határidő:02.28.
6. /Katasztrófavédelmi megállapodás
Előadó: Zenger Zsolt Polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: Zenger Zsolt Polgármester
Zenger Zsolt polgármester:
Az előterjesztésben szereplő katasztrófavédelmi megállapodást minden évben meg kell kötni.
Lakosságszám arányosan fizetünk 60 Ft/fő összeget.
Kérte a testületet, hogy aki az előterjesztésben foglalt megállapodás megkötésével egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az előterjesztést
elfogadta és az alábbi határozatot hozza:
Nemeskisfalud Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2022.(I.24.) határozata a
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal való megállapodás megkötéséről

Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgári védelmi feladatrendszer
további magas színvonalú végrehajtása érdelében a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatósággal a mellékelt megállapodást 2022. évre vonatkozóan jóváhagyja.
Felkéri polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2022.02.28.

7./ Egyebek
Zenger Zsolt polgármester:
Tájékoztatta a testületet, hogy a híd felújítással kapcsolatos vis maior támogatás ügyében
megkeresték. 2022.03.16. az elszámolás határideje. A takaréktól nem kapott visszajelzést,
hogy hitelképesek-e. Véleménye szerint kérelmet kell írniuk a MÁK felé, hogy nem férnek be
a határidőbe, 1 év halasztásra gondolt. Sajnos 1,5 hónap alatt nem lehet a hidat megjavítani,
főleg, mert kültérben van. Mindenképpen halasztást kér a MÁK-tól, mert ha ezt nem teszi
meg, akkor elvesztik a 10 millió forintot.
Egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem volt. Zenger Zsolt polgármester az ülést 15.30-kor
lezárta.
k. m. f.
Zenger Zsolt
polgármester

Dr. Hajdu Helén
jegyző

