JEGYZŐKÖNYV
Készült Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. május 30. napján, 11.00 órakor
a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében
megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.

Zenger Zsolt
Kovács Krisztián
Mezőfi Mihály
Kakas István
Jani Gergely

Tanácskozási joggal megjelentek:
Gulyás István
Majzik-Barta Zsuzsanna

polgármester
alpolgármester
képviselő
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, jegyző urat, valamint a Hivatal dolgozóját. Megállapítja, hogy az
ülés határozatképes, mert a megválasztott 5 fő képviselőből 5 fő képviselő jelen van. Az ülést
megnyitja.
Napirendek tárgyalása
Napirend 1. pontja:
Beszámoló a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi gazdálkodásáról
Előadó: Gulyás István jegyző
Zenger Zsolt polgármester:
Kéri a jegyzőt, tájékoztassa a jelenlévőket.
Gulyás István jegyző:
A tavalyi évi beszámolót elkészítette a pénzügy. Minden benne van, amely az elfogadott
költségvetést érinti. Az Államkincstárnál már leadásra kerültek és jóváhagyta, ebből készült
egy előterjesztés a képviselő-testület tagjai részére. Ebben már változást eszközölni nem lehet,
utólagos jóváhagyás szükséges. Az elfogadását javasolja.
Zenger Zsolt polgármester:
Kéri szavazzanak.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot
hozza:
Nemeskisfalud Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022.(V.30.)
képviselő-testületi határozata Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi
gazdálkodásáról szóló beszámolóról

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Böhönyei Közös Önkormányzati
Hivatal 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Gulyás István jegyző
Határidő: azonnal
Napirend 2. pontja:
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének módosításáról
Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester
Zenger Zsolt polgármester:
Ismerteti az előterjesztést. Szakember készítette a jogszabályoknak megfelelően.
Gulyás István jegyző:
Tájékoztat, hogy a módosításra azért van szükség, mert az előirányzatokat rendbe kell tenni.
Ha nem stimmel az előirányzat, akkor a zárszámadás sem fog stimmelni. Lehetnek új
kiadások, növekedő, csökkenő bevételek, ezeket át kell vezetni zárszámadás előtt a
költségvetésen. 30 millió forinttal gazdálkodhat az Önkormányzat, a táblázatból részletesen
kitűnik, mire mennyit költöttek.
Elfogadott költségvetés alapján lett a kiadási és bevételi oldal tervezve. Javasolja az
elfogadását.
Zenger Zsolt polgármester:
Kéri, aki elfogadja a rendelet-alkotási javaslatot kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta:
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022.(V.30.) számú
rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.1.) önkormányzati
rendelet módosításáról
A rendelet szövegét jelen jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
Napirend 3. pontja:
Beszámoló Nemeskisfalud Község 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Zenger Zsolt polgármester
Gulyás István jegyző:
Tájékoztat, hogy a rendelet alkotás kötelező. A kihirdetést követő napon lép hatályba.
Zenger Zsolt polgármester:
Kéri, fogadják el a rendelet-alkotási javaslatot
A képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja:
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022.(V.30.) számú
rendelete az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
A rendelet szövegét jelen jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Napirend 4. pontja:
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás kilépési szándék
Előadó: Zenger Zsolt polgármester
Zenger Zsolt polgármester:
2003 óta volt önkormányzatunk tagja ennek a Társulásnak. A székhelyeket áthelyezték,
feloszlik a Társulás. Döntenie kell Önkormányzatunknak arról, hogy kíván-e továbbra is a
tagja lenni.
Gulyás István jegyző:
A hulladékgazdálkodási törvény módosult. Magyarországon mindenkinek fizetnie kell a
szemétért. Ez egy szándéknyilatkozat, melyben az elválás részletei nem tisztázottak még.
Ebben nem kevés települési önkormányzat van bent. Az elszámolás folyamán lesz olyan
kimutatás, ami esetlegesen befizetést fog mutatni. Készültek lerakók, eszközöket szereztek be,
ennek a székhelye Pécsett volt. Nagyatád, Csurgó és Marcali székhellyel új Társulást
kívánnak létrehozni.
Kéri, fogadják el a határozati javaslatot, illetve a polgármestert hatalmazzák fel, hogy aláírja a
szándéknyilatkozatot.
Zenger Zsolt polgármester:
Kéri, aki a határozati javaslattal egyet ért, kézfeltartással jelezze.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot
hozza:
Nemeskisfalud Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2022.(V.30.)
képviselő-testületi határozata a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás kilépési
szándékáról
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslatot a
Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulásból történő kiválásra, valamint a kiváló települések által létrehozandó
új társulásba történő belépést úgy, hogy az eszközök és létesítmények tulajdoni viszonyainak
rendezésére, valamint üzemeltetésére szóló előterjesztés tekintetében az alábbi határozatot
hozza:
Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező azon
szándéknyilatkozat aláírására, mely kifejezi a képviselő-testület azon szándékát, hogy
a Mecsek-Dráva Projekt keretében kialakított hulladékkezelési rendszer üzemeltetését
a kiválás után a Csurgó, Marcali és Nagyatád térsége által létrehozandó társulásban
kívánja biztosítani a beszerzett eszközök és felépített létesítmények pénzügyi és
tulajdonjogi rendezését követően.
Felelős: Zenger Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint
Napirend 5. pontja:
Törvényességi felhívás közzétételi kötelezettséggel kapcsolatos mulasztás miatt

Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester
Zenger Zsolt polgármester:
Tájékoztat, hogy a törvényességi felhívásban leírtak szerint már megvalósult a honlap
elkészítése, mivel nem volt a településnek honlapja. Meg kellett keresnie egy céget, ún. Unas
Kft –vel szerződést kötött, aki elkészítette. Erre kell majd feltölteni az adatokat, képeket,
rendeleteket stb.
Gulyás István jegyző:
Bármit fel lehet tölteni, ami az önkormányzat életével kapcsolatos. Elsősorban a személyzeti
adatokat, a tevékenységre és gazdálkodásra vonatkozó adatokat szükséges feltölteniük.
Zenger Zsolt polgármester:
Ennek az éves díja 12900 forint. A törvényességi felhívást így teljesítették.
Gulyás István jegyző:
A végrehajtott intézkedésekről szükséges a Kormányhivatalt tájékoztatni.
Zenger Zsolt polgármester:
Kéri, aki a határozati javaslattal egyet ért, kézfeltartással jelezze.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot
hozza:
Nemeskisfalud Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2022.(V.30.)
képviselő-testületi határozata a közzétételi kötelezettséggel kapcsolatos mulasztás miatti
törvényességi felhívásról
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogy Megyei
Kormányhivatal SO/03/00399-1/2022. ügyiratszámú közzétételi kötelezettséggel kapcsolatos
mulasztás miatti törvényességi felhívását megismerte, az abban foglaltakat elfogadja, azokkal
egyetért.
Felelős: Zenger Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint
Napirend 6. pontja:
Böhönye és Környéke Önkormányzatai Társulás megszüntető okiratának elfogadása
Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester
Zenger Zsolt polgármester:
A Társulásból történő kilépés 2022. december 31. történik meg.
Gulyás István jegyző:
Tájékoztat, hogy ő elkészítette az okiratokat áprilisban. Döntöttek arról, hogy megszűnik és
érinti az intézmények működését is, ezért mindenkinek meg kell hoznia ezt a döntést május
31-ig. Az új fenntartó az intézmény tekintetében Böhönye Község Önkormányzata lesz. A
fenntartó váltást szükséges elfogadniuk, mert szükséges az Államkincstárral elfogadtatni a
megszűntetés tényét. Van még tennivaló az év hátralévő felében.
Zenger Zsolt polgármester:

Tájékoztat, hogy a kilépést követően, 2023. január 1-től tartozniuk kell egy másik
Társuláshoz.
Gulyás István jegyző:
Szoros a határidő, az intézményt átszervezni július és augusztus hónapokban lehet.
Zenger Zsolt polgármester:
Kéri, aki a határozati javaslattal egyet ért, kézfeltartással jelezze.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot
hozza:
Nemeskisfalud Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2022.(V.30.)
képviselő-testületi határozata a Böhönye és Környéke Önkormányzatai Társulás
megszüntető okiratának elfogadásáról
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2022.
december 31. napjával megszüntetésre kerülő Böhönye és Környéke Önkormányzatai
Társulás megszüntető megállapodásában foglaltakat elfogadja.
Felelős: Zenger Zsolt
Polgármester
Határidő: értelem szerint
Napirend 7. pontja
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Marcali Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság 2021. évi munkájától szóló beszámoló.
A Böhönyei Önkormányzati Tűzoltóság beszámolója
Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester
Zenger Zsolt polgármester:
Minden évben megkapják a beszámolót. Javasolja elfogadásra.
Kéri, aki a határozati javaslattal egyet ért, kézfeltartással jelezze.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot
hozza:
Nemeskisfalud Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2022.(V.30.)
képviselő-testületi határozata Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a
Marcali Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi munkájától szóló beszámolójáról és
a Böhönyei Önkormányzati Tűzoltóság beszámolójáról
Nemeskisfalud Község Önkormányzat képviselő testülete a tűz elleni védekezésről, a műszaki
mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30.§ (5) – (6) bekezdései alapján
a Marcali Hivatásos Tűzoltóság 2021. évi munkájáról készített beszámolót elfogadja. Az
önkormányzat megköszöni a Marcali Hivatásos Tűzoltóság 2021. évi munkáját.
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Marcali
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2021. évi tevékenységéről készített tájékoztatóját, és azt

tudomásul veszi. Az önkormányzat megköszöni a Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2021. évi
munkáját.
Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tűz elleni védekezésről, a
műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi 31. tv. 28. § (2) b) pontja alapján a
Böhönyei Önkormányzati Tűzoltóság (8719 Böhönye, Fő u. 45.) 2021. évi munkájáról
készített beszámolót megismerte és elfogadja.
Az önkormányzat a tűzoltóság munkáját megköszöni; az önkormányzat kifejezi azon
szándékát, hogy a 2022. évben is a lehetőségeihez mérten támogatja a tűzoltóság munkáját.
Felelős: Zenger Zsolt
polgármester
Határidő: azonnal
Napirend 8. pontja:
BM szociális célú tüzelőanyag pályázat beadása
Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester
Zenger Zsolt polgármester:
Az elmúlt évekhez hasonlóan pályázni fognak a szociális tüzelő anyagra. 17.500 forint/erdei
m3+Áfa támogatásban részesülhet az önkormányzat. Ezt augusztus 31-ig be kell nyújtani,
ezért szükséges erről most döntést hozniuk.
Gulyás István jegyző:
A kiosztás előtt szükséges lesz majd rendeletet alkotni, annak a rendeletnek hatályba kell
lépnie. A kiszállítás költsége továbbra is az önkormányzatot terheli.
A rendszer határozza meg mennyi az igényelhető mennyiség.
Zenger Zsolt polgármester:
Kéri, aki a határozati javaslattal egyet ért, kézfeltartással jelezze.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot
hozza:
Nemeskisfalud Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2022.(V.30.)
képviselő-testületi határozata a BM szociális célú tüzelőanyag pályázat beadásáról
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy keménylombos
tűzifára pályázatot nyújt be Magyarország Belügyminisztériumához, a Magyarország 2022.
évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 2.2.1. pont szerinti ”A
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
támogatására”.
Felelős: Zenger Zsolt
polgármester
Határidő: értelem szerint
Napirend 9. pontja:

Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde módosító okiratának elfogadása és
egységes szerkezetű alapító okirata
Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester
Gulyás István jegyző:
Összekötné a megszűntető okirattal. A Társulás alatt működik az óvoda és a bölcsőde. Miután
a Társulás megszűnik, május 31-ig meg kell hozni a döntést a fenntartóváltásról. A
Társulásból az óvoda és bölcsőde kilép, Böhönye Község Önkormányzatához pedig belép,
mint irányítás, fenntartás, üzemeltetés. Módosítaná a határozati javaslatot azzal, hogy a
képviselő-testület felhatalmazza a székhely település polgármestert arra, hogy az
Államkincstár felé benyújtsa a törzskönyvezéshez az új intézmény kérelmét. Tekintve, hogy
járnak a településről ide bölcsődések és óvodások, így feladatellátási szerződést kell kötni a
székhelytelepülés önkormányzatával, hogy a normatívák lehívása jól működjön. A
dokumentumot elkészítette, szükséges ezeket elfogadni.
Zenger Zsolt polgármester:
Kéri, aki a határozati javaslattal egyet ért, kézfeltartással jelezze.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot
hozza:
Nemeskisfalud Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2022.(V.30.)
képviselő-testületi határozata a
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy egyetért a
Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita bölcsőde átszervezésével, a mellékelt módosító
okirattal, mivel a fenntartó társulás év végén megszűnik.
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy az intézmény 2022. szeptember 1-el Böhönye
Község Önkormányzat fenntartásába kerüljön át.
A képviselő-testület úgy határozott továbbá, hogy – mivel a nemeskisfaludi bölcsődések és
óvodások eddig is a böhönyei intézménybe jártak – feladatellátási megállapodást kívánnak
kötni Böhönye Község Önkormányzatával a nevelési feladatok további ellátására.
A képviselő-testület felkéri a székhely település polgármesterét, hogy az intézményt érintő
változásokat az Államkincstárnál a törzskönyvi nyilvántartásban vezessék át, valamint a
feladatellátási megállapodás minél előbb kerüljön megkötésre.
Felelős: Zenger Zsolt polgármester
Határidő : 2022. augusztus. 31.

Egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem volt. Zenger Zsolt polgármester az ülést 11:33-kor
lezárta.

k. m. f.

Zenger Zsolt
polgármester

Gulyás István
jegyző

