JEGYZŐKÖNYV
Készült Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. március 09. napján, 14.45 órakor
a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében
megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.

Zenger Zsolt
Kovács Krisztián
Mezőfi Mihály
Kakas István

Tanácskozási joggal megjelentek:
Dr. Hajdu Helén

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

jegyző

Távol:
Jani Gergely

képviselő

(A jelenléti ív jelen jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.)
/Írásos előterjesztés nem került kiküldésre, mivel két nappal ezelőtt hétfői napon történt
egyezetetés ezen rendkívüli ülésre vonatkozóan./
Zenger Zsolt polgármester:
Tisztelettel köszönti Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén
megjelent képviselő társait, valamint Dr. Hajdu Helén jegyzőt.
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 képviselő társai kézfeltartással jelezzék a
napirend elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az ülés napirendjét
elfogadta:
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata a 2022.03.09-i ülés napirendi pontjairól:

13/2022.

Napirend 1. pontja:
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosítás
Előadó: Zenger Zsolt polgármester
Indok: a szükséges módosítások elfogadása
Napirend 2. pontja:
Böhönyei Önkormányzati Tűzoltóság támogatása
Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester
Indok: támogatási kérelem elbírálása

(III.09)

Napirend 3. pontja:
Vis maior hitelfelvételről döntés
Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester
Indok: pályázat megvalósításához szükséges
Napirendek tárgyalása
Napirend 1. pontja:
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosítás
Dr. Hajdu Helén jegyző:
Tájékoztat, hogy a megállapodást kívánják módosítani. Évente egy alkalommal lehet
csatlakozni illetve kiválni. Módosítani kívánják, hogy évente két alkalommal lehessen,
félévkor és év végén. A XI. fejezet 2. illetve 3. pontja módosulna. A Társuláshoz csatlakozni
évente két alkalommal, a naptári év első és a naptári félév első napján, a Társulásból kiválni
ugyancsak évente két alkalommal, a naptári félév utolsó napjával és a naptári év utolsó
napjával lehet. A Társuláshoz való csatlakozásról és a kiválásról, ha törvény eltérően nem
rendelkezik, legalább hathónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. A döntésről a
Társulási Tanácsot haladéktalanul értesíteni kell.
Zenger Zsolt polgármester:
Nem kevés a tagdíj. Kéri, aki elfogadja a módosítást, kézfeltartással jelezze.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot
hozza:
Nemeskisfalud Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2022.(III.09.)
képviselő-testületi határozata a Mecsek -Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő
Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának
módosításáról
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mecsek -Dráva Regionális
Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás társulási
megállapodását a mellékelt előterjesztés szerint az alábbiak szerinti módosításával egyetért,
azt elfogadja:
1. A társulási tagság megszűnése XI. fejezet 2. pontja a következőre módosul:
2.2013. január 1. napját követően a Társuláshoz csatlakozni évente két alkalommal, a
naptári év első és a naptári félév első napján, a Társulásból kiválni ugyancsak évente
két alkalommal, a naptári félév utolsó napjával és a naptári év utolsó napjával lehet.
2. 10. A társulási tagság megszűnése XI. fejezet 3. pontja a következőre módosul:
3.A Társuláshoz való csatlakozásról és a kiválásról, ha törvény eltérően nem
rendelkezik, legalább hathónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. A
döntésről a Társulási Tanácsot haladéktalanul értesíteni kell.
3. A társulási tagság megszűnése XI. fejezet 5. pontja a jelen módosítás hatályba
lépésével
egyidejűleg hatályát veszti.
Felkéri a polgármester a Társulás értesítésére.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Napirend 2. pontja:
Böhönyei Önkormányzati Tűzoltóság támogatása
Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester
Indok: támogatási kérelem elbírálása
Zenger Zsolt polgármester:
Ismerteti az előterjesztést. A múltkori ülésen, ahol a költségvetést tárgyalták, szóba került a
támogatási összeg, mely betervezésre került. Ennek mértéke 92.135 forint. Ezt az összeget
javasolja, fogadják el.
Dr. Hajdu Helén jegyző:
Tájékoztat, hogy ennyit kérnek, viszont kevesebb lett tervezve, azonban ha ez nem okoz
problémát, akkor félévkor módosításra kerülhet a költségvetési rendelet-mivel más összeg
szerepelt a rendeletben. Két részletben kerül ez az összeg kiutalásra és félévi bontással kell
utalni.
Zenger Zsolt polgármester:
Kéri, aki az imént elhangzott javaslattal egyet ért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 4 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal elfogadja a módosító határozati
javaslatot és az alábbi döntést hozza:
Nemeskisfalud Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2022.(III.09.)
képviselő-testületi határozata az Önkormányzati Tűzoltóság Böhönye támogatásáról
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzati Tűzoltóság
Böhönye számára a kérelmének megfelelően lakosságszám arányában 92.135 Ft éves vissza
nem térítendő támogatást kíván nyújtani félévi bontással, utalással történő megfizetéssel.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester
Napirend 3. pontja:
Vis maior hitelfelvételről döntés
Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester
Indok: pályázat megvalósításához szükséges
Zenger Zsolt polgármester:
A lényege az volt a mai rendkívüli ülésnek, hogy beadtak egy hosszabbítási kérelmet a
Magyar Államkincstárhoz, de nem kivitelezhető, mert forráshiánnyal küzd az önkormányzat,
nem tudja megelőlegezni. Ebből kifolyólag minősített többségű testületi döntés szükséges
ahhoz, hogy hitelt vegyen fel erre az önkormányzat.
Dr. Hajdu Helén jegyző:
Volt arról szó, hogy hitelt vesznek fel, de további pontos adatokat kérnek: ismertetni kell a
futamidőt, mellé kell másolni az okiratot. Egy évvel kérték a meghosszabbítást, 2023. június
30-ig. Támogatás megelőző hitelről van szó, a támogatott összegre és a Takarékbank Zrt.től.
A 10% önerőt biztosítani kell.

Zenger Zsolt polgármester:
1 millió forint önerőre szükség van. Utána fog járni, hogy konkrétan mennyi a kamat és
milyen futamidőre.
Mezőfi Mihály képviselő:
Tehát itt 9 millió forint felvételéről van szó?
Zenger Zsolt polgármester:
Igen, amit megelőlegeznek. Elmondja, hogy az elszámolást követően ezt visszakapják.
Kovács Krisztián képviselő:
Nincs más lehetőségük.
Zenger Zsolt polgármester:
Kéri, aki a határozati javaslattal egyet ért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
Nemeskisfalud Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2022.(III.09.)
képviselő-testületi határozata a BMVIS/27-1/2021 számú támogatással kapcsolatos
hitelfelvételről:
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete a BMVIS/27-1/2021 számú
támogatással kapcsolatosan támogatás megelőlegező hitelt felvételét határozza el 9.978.000 Ft
összegben a Takarékbank Zrt-től. A hitel felvételének a célja a vis maior pályázat
megvalósíthatósága. Futamidő a felvételtől számítva 2023.06.30.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem volt. Zenger Zsolt polgármester az ülést 15.15-kor
lezárta.

k. m. f.
Zenger Zsolt
polgármester

Dr. Hajdu Helén
jegyző

