
JEGYZŐKÖNYV

Készült Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. június 29. napján, 14.30 órakor

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

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

Tanácskozási joggal megjelentek:
Dr. Hornung Judit jegyző

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

Zenger Zsolt polgármester:
Tisztelettel köszönti Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén
megjelent képviselő társait, jegyző asszonyt. 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 24/2022. (VI.29)
határozata a 2022.06.29-i ülés napirendi pontjairól:

Napirend 1. pontja:
Törvényességi felhívás KOMA adatbázisban nem szereplő képviselők ügyében

Előadó: Dr. Hornung Judit jegyző

Napirend 2. pontja:
Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde óvódai feladatok ellátása és
bölcsődei feladatok ellátására irányuló megállapodás jóváhagyása.

Előadó: Zenger Zsolt polgármester

Napirendek tárgyalása

Napirend 1. pontja:

Törvényességi felhívás KOMA adatbázisban nem szereplő képviselők ügyében
Előadó: Dr. Hornung Judit jegyző



Dr. Hornung Judit jegyző:
Tájékoztatta a testületet, hogy a Somogy Megyei Kormányhivatal SO/03/00683-1/2021.
ügyiratszámon törvényességi felhívással élt Mezőfi Mihály képviselő ügyében, mivel a
képviselő a KOMA adatbázisból tartozása miatt kikerült és a képviselő-testület a szükséges
határozatokat ezzel kapcsolatban nem megfelelő módon hozta meg.

A képviselő-testület 2021. szeptember 8-án tárgyalta a törvényességi felhívást, azonban a
tárgyban hozott határozat nem tartalmazta a törvényességi felhívás elfogadásának illetve el
nem fogadásának tényét. Ezért kéri a testületet, hogy a törvényességi felhívás elfogadásáról
hozzon döntést.

Mezőfi Mihály képviselő: Bejelentette személyes érintettségét.

Zenger Zsolt polgármester:
Kéri, aki tudomásul veszi a személyes érintettség bejelentését, kézfeltartással jelezze.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület  3 igen, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2022. (VI.29)
határozata személyes érintettség bejelentéséről

Nemeskisfalud Község Önkormányzat képviselő-testülete tudomásul veszi Mezőfi Mihály
képviselő személyes érintettségének bejelentését, őt kizárja a szavazásból.

Felelős: Zenger Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Zenger Zsolt polgármester:

Kéri, hogy aki az előterjesztésben foglaltakat elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület  3 igen, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Nemeskisfalud Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2022.(VI.29.)
képviselő-testületi határozata Somogy Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása
KOMA adatbázisban nem szereplő képviselő ügyében

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Somogy Megyei Kormányhivatal
SO/03/00683-1/2021. (Mezőfi Mihály) ügyiratszámú, képviselő KOMA adatbázisban való
szereplésével kapcsolatos törvényességi felhívását megismerte, tudomásul vette, elfogadja,
azzal egyetért.
Tekintettel arra, hogy Mezőfi Mihály időközben tartozását rendezte és a köztartozásmentes
adózói adatbázisba visszakerült, ellene méltatlansági eljárást nem indít. Felhívja Mezőfi
Mihályt, hogy a jövőben kerülje el, hogy köztartozása legyen.

Felelős: Dr. Hornung Judit
jegyző

Határidő: azonnal



Dr. Hornung Judit jegyző:

Tájékoztatta a testületet, hogy a Somogy Megyei Kormányhivatal SO/03/00684-1/2021.
ügyiratszámon törvényességi felhívással élt Kakas István képviselő esetében a KOMA
adatbázisból történő kikerülés tárgyában. A törvényességi felhívás tárgyalására 2021.
november 25-én került sor, azonban a döntés nem tartalmazta a törvényességi felhívás
elfogadásának illetve el nem fogadásának tényét. Ezért kéri a testületet, hogy a törvényességi
felhívás elfogadásáról hozzon döntést.

Kakas István képviselő: Bejelentette személyes érintettségét.

Zenger Zsolt polgármester:
Kéri, aki tudomásul veszi a személyes érintettség bejelentését, kézfeltartással jelezze.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület  3 igen, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2022. (VI.29)
határozata személyes érintettség bejelentéséről

Nemeskisfalud Község Önkormányzat képviselő-testülete tudomásul veszi Kakas István
képviselő személyes érintettségének bejelentését, őt kizárja a szavazásból.

Felelős: Zenger Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Zenger Zsolt polgármester:
Kéri, hogy aki az előterjesztésben foglaltakat elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület  3 igen, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Nemeskisfalud Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2022.(VI.29.)
képviselő-testületi határozata Somogy Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása
KOMA adatbázisban nem szereplő képviselő ügyében

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Somogy Megyei Kormányhivatal
SO/03/00684-1/2021. (Kakas István) ügyiratszámú, képviselő KOMA adatbázisban való
szereplésével kapcsolatos törvényességi felhívását megismerte, tudomásul vette, elfogadja,
azzal egyetért.

Tekintettel arra, hogy Kakas István időközben tartozását rendezte és a köztartozásmentes
adózói adatbázisba visszakerült, ellene méltatlansági eljárást nem indít. Felhívja Kakas
Istvánt, hogy a jövőben kerülje el, hogy köztartozása legyen.

Felelős: Dr. Hornung Judit
jegyző

Határidő: azonnal



Napirend 2. pontja:
Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde óvódai feladatok ellátása és
bölcsődei feladatok ellátására irányuló megállapodás jóváhagyása.

Előadó: Zenger Zsolt polgármester

Dr. Hornung Judit jegyző:

Elmondja, hogy Nemeskisfalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. május
30-án elfogadta a Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde alapító okiratának
módosítását, valamint egységes szerkezetű okiratát. Az elfogadott alapító okiratot a Magyar
Államkincstár Somogy Megyei Igazgatóságához be kell nyújtani annak érdekében, hogy a
törzskönyvi nyilvántartásban a változásokat átvezessék.

Az átszervezést úgy kell lebonyolítani, hogy az az óvoda működése és finanszírozása
folyamatos legyen.

A fentiek miatt kérem, hogy a mellékelt óvodai feladatellátásról szóló megállapodást, a
bölcsődei feladat ellátásról szóló megállapodást az előterjesztésben foglalt tartalommal
fogadják el.

Zenger Zsolt polgármester:

Kéri, hogy aki az előterjesztésben foglaltakat elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze.

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

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2022. (VI.29.)
képviselő-testületi határozata Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde óvódai
feladatok ellátására irányuló megállapodás jóváhagyásáról

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a jelen
előterjesztés mellékletét képező megállapodást megköti óvodai feladatok ellátására Böhönye
Község Önkormányzatával valamint Szenyér Község Önkormányzatával. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a Magyar Államkincstárnál a törzskönyvi változás
bejegyzésével kapcsolatos eljárások lebonyolítására.

Zenger Zsolt polgármester:
Kéri, hogy aki az előterjesztésben foglaltakat elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze.

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

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2022. (VI.29.)
képviselő-testületi határozata Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde bölcsődei
feladatok ellátására irányuló megállapodás jóváhagyásáról

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a jelen
előterjesztés mellékletét képező feladat ellátási megállapodást megköti bölcsődei feladatok
ellátására Böhönye, Szenyér, Varászló, Nemesdéd és Vése Községek Önkormányzataival. A



képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Magyar Államkincstárnál a törzskönyvi
változás bejegyzésével kapcsolatos eljárások lebonyolítására.

Egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem volt. Zenger Zsolt polgármester az ülést 15.30-kor
lezárta.

k. m. f.

Zenger Zsolt Dr. Hornung Judit
polgármester jegyző


