
JEGYZŐKÖNYV

Készült Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. február 18. napján, 08.10 órakor

a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében
megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről

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

Tanácskozási joggal megjelentek:
Dr. Hajdu Helén jegyző

(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, illetve Zsoldos Márta Piroskát,
Böhönye község polgármesterét.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 5 fő képviselőből 5 fő
képviselő jelen van. Az ülést megnyitja.

Javaslatot tesz a napirend elfogadására. Kéri, hogy képviselő társai kézfeltartással jelezzék a
napirend elfogadását.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az ülés napirendjét
elfogadta:

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2022. (II.18) határozata
a 2022.02.18-ai ülés napirendi pontjairól:

Napirend 1. pontja:
A 2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására szolgáló pályázat
benyújtása
Előadó: Zenger Zsolt polgármester
Indok: pályázati sürgető határidő

Napirend 2. pontja:
Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Dr. Hajdu Helén jegyző
Indok: Költségvetéssel kapcsolatos törvényi határidők

Napirend 3. pontja:
Előterjesztés költségvetéshez kapcsolódó határozat kivonathoz
Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester
Indok: Költségvetéssel kapcsolatos törvényi határidők



Napirend 4. pontja:
Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelete megtárgyalására, elfogadására
Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester
Indok: Költségvetéssel kapcsolatos törvényi határidők

Felelős: Zenger Zsolt képviselő
Határidő: azonnal

Napirendek tárgyalása

Napirend 1. pontja:
A 2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására szolgáló pályázat
benyújtása
Előadó: Zenger Zsolt polgármester
Indok: pályázati sürgető határidő

Zenger Zsolt polgármester:
Tájékoztat, évente szükséges erről szavazni. Tekintve, hogy a pályázat beadásának határideje
szűkös, fontos volt a mai ülésen erről tárgyalni.

Dr. Hajdu Helén jegyző:
A 2022. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatására szolgál a pályázat, melynek
benyújtási határideje 2022. február 21.

Gulyás Anita gazdasági vezető:
A képviselői döntés határozat kivonat számát kell berögzíteniük, maga a pályázati anyag
rengeteg űrlapot tartalmaz. A KAVÍZz előzetesen már megküldte a benyújtandó anyagot.
Azért volt sürgős a testületi ülés, mert hétfőn már fel kell tölteni az űrlapokat.

Zenger Zsolt polgármester:
Köszöni szépen a kiegészítést.
Kérdezte a képviselő-testület tagjait, hogy van-e javaslatuk, kiegészítésük?

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot
hozza:

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testület 10/2022.(II.18.) határozata a
2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kiírt pályázat
benyújtásáról

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy
támogatási igényt nyújt be a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021.
évi XC. törvény 3. mellékletének 2.1.1. pontja szerinti lakossági víz- és csatornaszolgáltatás
támogatására vonatkozó, 2022. február 1-jén meghirdetett pályázati kiírás alapján.

A képviselő-testület az igénylés benyújtására és a pályázattal kapcsolatos technikai teendők
lebonyolítására meghatalmazza Zenger Zsolt polgármestert.



Napirend 2. pontja:
Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Dr. Hajdu Helén jegyző
Indok: Költségvetéssel kapcsolatos törvényi határidők

Zenger Zsolt polgármester:
Ismerteti az előterjesztést. A tavalyi évhez képest látható, mennyivel kell hozzájárulnia a
Közös Hivatalhoz az önkormányzatnak.

Dr. Hajdu Helén jegyző:
Gazdasági vezetővel úgy beszélték meg, hogy látszik az előző teljesítés is, látható, hogy
mennyivel több a tavalyinál, valamint ugyanúgy a jutalom is betervezésre került.

Gulyás Anita gazdasági vezető:
Tájékoztat, hogy jutalom nem került betervezésre. A tavalyi évi jutalom húzódik át, ugyanis
az tavaly decemberben került számfejtésre és idén januárban realizálódik a számfejtés
kapcsán a bérfeladásban. Azért látszik ott a 22-es betervezettben, mert most fog kiadás
szintjén jelentkezni. Megtörtént a kifizetés, a számfejtés pedig már nem abban az évben
történt, ezért ott áthúzódott tételként látszik a jutalom.

Dr. Hajdu Helén jegyző:
A béremelésekkel kapcsolatban elmondja, hogy a 10 főből 6 főnek minimálbérre van
kiegészítve a bére, nagyon sok a munka, nagyon sok dologért felelnek a dolgozók. Egy főnek
10 ezer forinttal több a bére a minimálbérnél, 1 főnek a besorolás szerinti bére több a
minimálbérnél, valamint az Áht. szerinti gazdasági vezető asszony és ő, ketten vannak
személyi béren. Havi 50 ezer forintot terveztek személyenként béremelésre. Útiköltség nem
lett betervezve, pénzügyi ügyintézői állás üresedett, illetve üresedni fog szülés miatt egy
újabb. Ha egy vidéki munkavállaló tölti be az ő állásukat, akkor a bérlet, illetve az utazási
költségeket is tervezni kell. Ezek sem kerültek be pluszként. Ha valaki távozna sok- sok év
után a Hivatalból, egyes dolgozók felgyülemlett ki nem vett szabadságát ki kellene fizetni, ez
sem került betervezésre a költségvetésben. Az éves cafetéria összegét 450.000 Ft/fő összeggel
számolva tettük bele a költségvetésbe, tavaly 400.000 Ft volt.

Zenger Zsolt polgármester:
Elmondja, hogy nem fogadja el a költségvetés rájuk eső részét.

Dr. Hajdu Helén jegyző:
Milyen módosításokkal együtt fogadná el?

Zenger Zsolt polgármester:
Úgy véli, ez az összeg irreálisan magas.

Gulyás Anita gazdasági vezető:
Más megállapodást kellene véleménye szerint kötni a böhönyei képviselő-testülettel, amiben
nem lakosságszám arányosan fizetnének hozzájárulást a települések. A költségek
csökkentését nem javasolja levenni. Ez egy minimális béremelés a munkavállalók részére,
amelyet már rég meg kellett volna tennie a kormányzatnak. Véleménye szerint ez
szükségszerű, hogy a dolgozók itt maradjanak. Javasolja, teljesen új megállapodás kötését
kezdeményezzék.



Dr. Hajdu Helén jegyző:
Mekkora költség csökkenéssel járna, ha minden önkormányzat a saját hivatalát tartaná fenn?

Gulyás Anita gazdasági vezető:
Nemeskisfalud esetében nem jelentős, Szenyér esetében inkább, mert ott alkalmaznak egy
ügyintézőt is.

Dr. Hajdu Helén jegyző:
Úgy véli a Hivatal fenntartási költségei menjenek át Böhönyére és mindenki a sajátját fizetné.

Gulyás Anita gazdasági vezető:
Ezt ki kell kalkulálni, teljesen más megállapodás kötése szükséges, teljesen más számokkal
számolhatnának.

Zenger Zsolt polgármester:
A Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését így elfogadni nem tudja, az
önkormányzat szűkös pénzügyi helyzetére tekintettel javasolja a megállapodás módosítását a
költségek hatékonyabb megoszlásával kapcsolatosan.

Dr. Hajdu Helén jegyző:
A kormánytisztviselő bruttó 350-600 ezer forintig keres. A köztisztviselőink 260.000 bruttóért
dolgoznak.

Gulyás Anita gazdasági vezető:
Egy nyugdíj előtt álló kolléganőnek majdnem 100.000 forinttal kell növelni a bérét.

Zenger Zsolt polgármester:
Kéri, aki az imént elhangzott módosító javaslattal egyet ért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal elfogadja a módosító határozati
javaslatot és az alábbi döntést hozza:

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021.(II.18.)
képviselő-testületi határozata a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi
költségvetéséről
Nemeskisfalud Község Önkormányzat képviselő-testülete a Böhönyei Közös Önkormányzati
Hivatal költségvetését nem fogadja el az önkormányzat szűkös pénzügyi helyzetére
tekintettel. A képviselő-testület javasolja a megállapodás módosítását a költségek
hatékonyabb eloszlásával kapcsolatosan.

Felelős: Zenger Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 3. pontja:
Előterjesztés költségvetéshez kapcsolódó határozat kivonathoz
Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester
Indok: Költségvetéssel kapcsolatos törvényi határidők



Gulyás Anita gazdasági vezető:
Ez egy kötelező elem a gazdasági stabilitásról szóló törvényhez. Javasolja, először fogadják el
ezt és azt követően rá térhetnek a költségvetésre.

Zenger Zsolt polgármester:
Kéri, aki a határozati javaslattal egyet ért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal elfogadja a módosító határozati
javaslatot és az alábbi döntést hozza:

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2022.(II.18.)
képviselő-testületi határozata a költségvetéshez kapcsolódó határozatról

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának Képviselő – testülete az Államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 29/A. §. alapján a saját bevételek, valamint az adósságot
keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2023-2025. évre várható összegét az
alábbiak szerint határozza meg:

Ft.

Megnevezés 2023. év 2024. év 2025.év

Saját bevételek
- Helyi adó 1627 1668 1693
- Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítás
- Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel
- Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése
- Bírság, pótlék, díjbevétel
- Kezességvállalással kapcs. megtérülés

Saját bevételek összesen: 1627 1668 1693
Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő fizetési
kötelezettségek

- Hitel, kölcsön 0 0 0
- Értékpapír 0 0 0
- Váltó 0 0 0
- Pénzügyi lízing 0 0 0
- Adásvételi szerződés megkötése a visszavás. kötelezettség
kikötésével 0 0 0
- Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés 0 0 0

Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő fizetési
kötelezettségek összesen: 0 0 0

Felelős: Zenger Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint

Napirend 4. pontja:
Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelete megtárgyalására, elfogadására
Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester
Indok: Költségvetéssel kapcsolatos törvényi határidők

Gulyás Anita gazdasági vezető:



Az első olyan költségvetés, amelyben tudtak működési tartalékot tervezni. A vis maior
pályázatot meg kell valósítani, abból kifolyólag szűkös a költségvetés. A legnagyobb
bevételeket a költségvetésben az állami támogatások adják. Általános támogatásra kapnak
11.689.000 forintot, mely a 3. mellékletben is látható. Kapnak a falugondnoki szolgálatra, a
szociális továbbadott pénzekre, települési támogatásokra, a szociális gyermekétkeztetésre,
ezen belül a szünidei feladatokra is kapnak támogatást, összesen 11.349.000 forintot. Kapnak
kulturális támogatásra 2.270.000 forintot. Így tevődik össze az állami támogatásuk 25.308.000
forintra. Van még áthúzódó, hosszú távú közfoglalkoztatás, amely 491.000 forint.
Foglalkoztatnak két főt, akiknek a bérei és a közterheik visszaigénylését tartalmazza ez a sor.
A közhatalmi bevételek lesz a következő nagyobb tétel, a tavalyi évi befolyt teljesülés alapján
került tervezésre, itt láthatjuk a kommunális adót, az iparűzési adót, a telekadót, amely
együttesen 1.580.000 forintot takar. Működési bevételekre mindig terveznek egy általános
bevételt, 200.000 forintot, mely a 3.540.000 forintot jelent. Finanszírozási bevételeket, magát
a maradványt két részre szedte, egyrészt a vis maiorra a felhalmozásiba, másrészt a
különbözetet 1.322.000 forintot pedig amit működésre használhatnak fel. A bevételek így
28.901.000 forint.
Kiadások tekintetében elmondja, hogy a kiadások esetében ott a törvény szerinti illetmény,
falugondnoki bér, közmunkás és a könyvtáros. Normatív jutalom került betervezésre béren
kívüli juttatás 120.000 forinttal, foglalkoztatottnak egyéb sajátos juttatás, pl. ha kell, akkor
szemüveg, vagy a cafetéria olyan része, mely adóköteles, ide fog esni. A választott
tisztségviselők tiszteletdíja és ide jön még a könyvtáros bére. 9.337.000 forint személyi
juttatás kiemelt előirányzata. Ehhez szorosan kapcsolódik a munkaadókat terhelő szochó
1.214.000 forinttal. A dologi kiadások nagyon esetében látszik, hogy teljesülés alapján egy
kicsit felfelé kerekítve jöttek ki a számok. A működési kiadásokhoz tartozik a Közös hivatal,
ami nem szavazódott meg, oda megy a Társulásnak elköltött pénzeszköz, a 12-es
mellékletben olvasható. A Tűzoltók is kértek hozzájárulást, ez is betervezésre került. Így jön
ki a 27.121.000 forint működési összeg. A 11.087.000 forint, a maradvány ezen része került
felhalmozásiba, ezzel szemben a vis maior megvalósításához egy éves meghosszabbítást
kértek a covid és egyéb anyagi helyzetre való tekintettel.

Dr. Hajdu Helén jegyző:
Megkérdezi, ha most elfogadásra kerülne, akkor a körjegyzőség költségvetéséből mi van
bent? Az új összeg vagy a tavalyi?

Gulyás Anita gazdasági vezető:
Az új.

Dr. Hajdu Helén jegyző:
Ha nem lesz elfogadva, úgy véli legalább a tavalyi összeg kerüljön bele.

Gulyás Anita gazdasági vezető:
Tájékoztat, hogy lehet a költségvetést is azzal módosítani, amit itt kérnek.

Gulyás Anita gazdasági vezető:
A javaslat, hogy a tavalyi összeg kerüljön bele. A különbség pedig működési tartalékba kerül.

Zenger Zsolt polgármester:
Kéri, aki a határozati javaslattal egyet ért, kézfeltartással jelezze.



A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal elfogadja a módosított rendelet
alkotási javaslatot és az alábbi rendeletet alkotja:

Nemeskisfalud Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022.(II.21.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi
költségvetéséről szóló 1/2022.(II.21.) számú önkormányzati rendeletét megalkotta.

Egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem volt. Zenger Zsolt polgármester az ülést 08.50-kor
lezárta.

k. m. f.

Zenger Zsolt Dr. Hajdu Helén
polgármester jegyző


