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J e g y z ő k ö n y v

Készült a Nemesdéd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 2.-én
megtartott képviselő-testületi ülésen a körjegyzőségen.

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint 8 képviselő
Bertók Katalin körjegyző

Jegyzőkönyvhitelesítő: Horváth József képviselő

Halászi Attiláné polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy képviselő-testület
8 tagja közül 8 fő jelen van, az ülés határozatképes, a nyílt ülést megnyitja. Jegyzőkönyv-
hitelesítő Horváth József képviselő. A kiküldött meghívó szerint szociális tárgyú kérelmek
elbírálását is elvégezte a testület – az Ötv. 12.§. (4). bek. a./ pontja alapján – zárt ülésen,
melyről az Ötv.17.§. (3). bekezdése szerint külön jegyzőkönyv készült. A képviselő-testületi
ülés nyílt formája az alábbi napirendet tartalmazza, melyet a képviselők egyhangúlag
elfogadnak.

N a p i r e n d :

Nyílt ülés:
1) Nemesdéd Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének tervezete.
2) Véssey Mihály Általános Iskola 2010. évi költségvetésének tervezete.
3) Nemesdéd – Varászló – Vése Községi Önkormányzatok Körjegyzőségének 2010. évi

költségvetésének tervezete.
4) Egyéb, aktuális ügyek.

1) Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésének tervezése.
Véssey Mihály Általános Iskola 2010. évi költségvetésének tervezete.
Nemesdéd – Varászló - Vése Községi Önkormányzatok Körjegyzőségének 2010. évi
költségvetésének tervezete.
Előadó: Halászi Attiláné polgármester

Bertók Katalin körjegyző
(az előterjesztés írásbeli)

Halászi Attiláné polgármester szóbeli kiegészítésként ismerteti a képviselőkkel, hogy a
körjegyzőség és az önkormányzat anyaga részletes, az iskola anyaga nem teljes részletességű.
Sajnos a gazdasági vezető édesanyja meghalt, a kolléganő nem tudott részletes adatot
szolgáltatni. Az iskola hiánya 30 millió Ft. 60 millió a nemesdédi gyerekek arányában az
állami normatíva. 161 fő összes gyerekből csak 46 fő a vései gyerek az intézményben
Fordított aránynak kellene működni. Nem tudták megmondani, hogy mennyi a nemesdédi
gyerekek száma az alsó tagozatban Vésén, így nem tudtam megosztani. A dologi kiadások
alacsony szinten vannak, az is nagyobb része az áram és a gáz költségek. Ki kell számítani az
egy gyerekre jutó költséget. A hiány hogyan lesz kigazdálkodva, azt kell eldönteni: nem
lesznek tulórák, pótlékok stb. Idén biztosan kell pótköltségvetés, ha az ÖNHIKI támogatást
nem kapjuk meg a kért összegben.
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Állami normatívát kevesebbet kaptunk idén, mint tavaly. A bevételek között a
gépjárműadónál terveztünk minimális növekedést. Az intézményi térítési díj bevételeket is
csak minimálisan emeltük. Az egyéb bevételek között a lakásbérleteket, a fölbérleteket
terveztünk Közhasznú keret a még tavaly megkapott támogatás, amelyre március 31.-ig
vagyunk jogosultak. A MEP-től a védőnői ellátás finanszírozásra átvett összeget terveztük. A
helyi adókat a tavalyi szinthez közelítettük. A kiadási oldalon a béreket csökkentettük a 13
havi bérrel, a keresetkiegészítést központosított támogatásként kapják meg az
önkormányzatok. A munkaruha és védőruhák között terveztük a RÁT-osok juttatását is. Ha
lesz központi óvoda felújítási pályázat, azt be kell nyújtani. A közeljövőben vissza kell állítani
az óvodában a 2 csoportot a gyermeklétszám növekedése miatt. A nyílászáró cseréket is be
kell építeni a pályázatba. Hasonló helyzetben van az iskola is a felújítás indokoltsága
tekintetében. Az iskola és az óvoda finanszírozásában próbáljuk összehangolni az
önkormányzati álláspontokat. 20 millióval kevesebb az idei normatíva. Közös álláspontot kell
kialakítani a finanszírozásban, hogy az együttes ülésen elfogadható legyen az intézmény
költségvetése. Még további egyeztetéseket folytatunk a fenntartó önkormányzatokkal.

Bertók Katalin körjegyző ismerteti, hogy a költségvetésben egy új elemről, a köztisztviselők
CAFETERIA juttatásról ad tájékoztatást: A köztisztviselőt megillető cafetéria-juttatás éves
összegét - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a vezetése vagy az irányítása alá tartozó
szervek vonatkozásában a miniszter utasításban, egyéb szervek esetében a hivatali szervezet
vezetője a közszolgálati szabályzatban határozza meg, az azonban nem lehet alacsonyabb az
illetményalap ötszörösénél (2010. évben 38.650 Ft X 5 = 193.250 Ft), és nem lehet magasabb
az illetményalap huszonötszörösénél. A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az
egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek
megfizetésére is. Az éves keretösszeget ezer forintra kerekítve kell megállapítani. A cafetéria-
juttatás éves összegét a Ktv. 49/F. § (4) bekezdésben meghatározottak szerint a helyi
önkormányzatnál legkésőbb tárgyév február 15-éig kell meghatározni.

Halászi Attiláné polgármester ismerteti, hogy a szennyvízberuházáshoz 63 milliót kell a két
önkormányzatnak hitelként felvenni, lényegében ez sem hitel, hanem csak meg kell előlegezni
a lakosság helyett. Az EU-s önerős pályázatot elnyertürk, ez jelentős segítség a
megvalósításhoz. A házi bekötéseket megszerevezzük a faluban a közhasznú alkalmazotakkal.
A próbaüzem beindításáig a házi bekötésekről gondoskodni kell.

K é r d é s e k :

Dr. Szálteleki Margaréta képviselő kérdésére, hogy a túlmunka és a túlóra ellen tesz valamit
az iskola, Halászi Attiláné polgármester szerint kötelező heti óraszámuk van, és van egy
ellátandó feladat. Kimondhatjuk azt, hogy nem fizetünk túlórát és vezetői pótlékot.

Radanics László képviselő kérdésére, hogy miből lett ekkora hiánya az iskolának, Halászi
Attiláné polgármester szerint az állami normatíva és a kistérségi normatíva is jelentősen
csökkent 2010-ben.

Fábos László képviselő szerint létszámcsökkentés kell az intézményben. Meg lesz mondva,
hogy hány főt kell elküldeni, és a vezető mondja meg, hogy kiket. Azért vagyunk itt, hogy a
faluért tegyünk.
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Dr. Szálteleki Margaréta képviselő szerint a pótlékokról kell lemondani, hogy az állás
megmaradjon. Egy vezető akkor vezető, ha lemond a vezetői pótlékáról, hogy legyen állása a
többinek. Egy helyben topogunk, semmit sem tettünk eddig.

Halászi Attiláné polgármester szerint az intézményfinanszírozási rendszer úgy rossz, ahogy
van.

H o z z á s z ó l á s o k :

Dr. Szálteleki Margaréta képviselő szerint eldöntöttük tavaly, hogy nem lesz túlóra. A
szülőknek szabad iskolaválasztása van. Már évekkel ezelőtt megmondtam, hogy lépni kellett
volna, én maradtam egyedül ellenzékiként. Én kitartok az mellett, hogy kellett volna lépni.
Még most is egy helyben topogunk, Vése mitt tett ezért? Kisegítő iskola lett volna jó,
megmondtam régen.

Halászi Attiláné polgármester drasztikus lépés lesz, ha a szülők továbblépnek Böhönye felé.
Ameddig a józan ész és a lehetőségek elbírják, működtetjük az iskolát. Ha nincs Nemesdéden
alsó tagozat, akkor a kistelepülési támogatás is csökken. Kevesebb gyerekük van, fordulni kell
a finanszírozásnak. Mi itt éltünk, és az emberek szemébe akarunk nézni. Lehet, hogy már
elviszik a szülők Böhönyére a gyerekeket, de nem érnek le vele eredményt. Amikor átvittük a
felsőt Vésére, a kényszer vitt rá bennünket.

Horváth József képviselő javasolja, hogy a hívjuk meg ezentúl az iskolát érintő testületi ülésre
az igazgatót és a gazdasági vezetőt.

Dr. Szálteleki Margaréta háziorvos javasolja, hogy azok a települések, ahol nincs az orvosi
állás betöltve, azok magasabb központi ügyeleti hozzájárulást fizessenek a kistérség felé.

Fábos László képviselő javasolja a pedagógus föld értékesítését.

Halászi Attiláné polgármester szerint ne adjuk el, inkább bérbe adjuk. Ilyen alapon az üresen
álló lakásokat is el lehet adni. Elterjedt az, hogy a gyógyszerész is nyugdíjba megy, azt
kértem tőle, hogy legalább félévvel azelőtt szóljon, ha ilyen szándéka van. Van még
földterülete az önkormányzatnak, de nem érdeklődik iránta senki.

Halászi Attiláné polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület napolja el a költségvetés
tervezetének további tárgyalását. Lesznek olyan adatok a testületi előtt, hogy dönteni tudjunk
majd.

A Képviselő-testület egyhangú szavazással – határozathozatal nélkül – elnapolja az
önkormányzat és intézményeinek 2010. évi költségvetéséről szóló előterjesztés tárgyalását.

2) Egyéb, aktuális ügyek.

Halászi Attiláné polgármester tájékoztatja a képviselőket a két ülés közötti fontosabb
eseményekről:
- DRV RT-vel tárgyaltunk a szennyvíz elvezetés beruházásáról.
- Lezárták a lótetem nyomozási ügyet, a tettes ismeretlen megjelöléssel.
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- A TÁMOP keretlben a német nyelvoktatás és a számítógép oktatás indul, az angol
nyelvoktatás ősszel lesz 2 csoporttal.

- M9-es autópálya ügyével kistérségen is foglalkoztak, lehet, hogy a tervezett nyomvonal
módosul.

- gyümölcsfesztiválra idén is jelentkeztünk
- elszármazottak találkozójának szervezését elkezdjük
- farsangi rendezvények indulnak (nemesdédi óvoda, vései iskola, varászlói óvoda,

nemesdédi iskola)

A Képviselő-testület határozathozatal nélkül elfogadja a két ülés közti fontosabb
eseményekről szóló tájékoztatót.

Halászi Attiláné polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a munkaterv tartalmazza előre
meghatározott időpontra tervezett - legalább hat, esetünkben  ülés -, az ún. rendes ülést.
Ezeken kívül a képviselő-testületek rendkívüli üléseket is tarthatnak, ha azt a feladat-ellátás,
hatáskör-gyakorlás megkívánja vagy más időközben felmerülő ok azt kötelezően szükségessé
teszi. A rendes ülések napirendi pontjai is bővülhetnek, pl. kérdésekre, interpellációkra adott
válaszadással, a két ülés között történtekről szóló polgármesteri beszámolóval, eseti
tájékoztatásokkal. Kérem, hogy a Képviselő-testület tárgyalja meg a Munkaterv vázlatát, és
módosító napirendi javaslataikkal a Munkatervet fogadják el. Mivel januárban nem tartottunk
testületi ülést, március hónapban javaslom a civil szervezetek beszámolóját. Javaslom, hogy a
képviselők is aktívan kapcsolódjanak be a civil szervezetek életébe.

Halászi Attiláné polgármester kéri a képviselőket a 2010. évi Munkaterv elfogadására.

Nemesdéd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 8
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

1/2010. (II.2.) Kt. számú határozat

A Képviselő-testület megtárgyalta Nemesdéd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. évi Munkatervéről szóló előterjesztést, és azt elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a testületi ülések összehívásáról a
Munkaterv szerint gondoskodjék.
Felelős: Halászi Attiláné polgármester
Határidő: folyamatosan, 2010. december 31.-ig

Halászi Attiláné polgármester tájékoztatja a képviselőket a két ülés közötti fontosabb
eseményekről:
- A szennyvíz bekötések után a járdák felújítására kerül sor. Ugyankkor a Fő utcában még

mindig a közút részét képezik, ezért le kell választani a közútról. Ennek érdekében
telekmegosztást kell elindítanunk, földmérővel kiméretni a járdák területét, azt
benyújnatni az építéshatósághoz, majd átvezetés érdekében a földhivatalhoz, Kb. 500 eFt
az összköltség.

K  é r d é s , h o z z á s z ó l á s a napirendhez nem volt.
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Nemesdéd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vita, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

2/2010. (II.2.) Kt. számú határozat

A Képviselő-testület megtárgyalta Nemesdéd, Fő utca és az állami közút megosztásáról
szóló előterjesztést, és úgy határozott, hogy Nemesdéd, Fő utca (hrsz) és az állami közút
(hrsz) megosztatja.

A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a telek megosztás érdekében földmérő
megbízásáról gondoskodjék.
Felelős: Halászi Attiláné polgármester
Határidő: 2010. március 31.-ig

Halászi Attiláné polgármester tájékoztatja a képviselőket a két ülés közötti fontosabb
eseményekről:
- Marcali Város Önkormányzata és a Böhönye szociális mikrokörzeti társulás a

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat-ellátási megállapodás módosítását elfogadtuk
2009. évben annak érdekében, hogy teljes körű legyen az ellátórendszer. Ugyanakkor ez
az ellátás is bekerült a többcélú társulási megállapodásba, emiatt a megállapodást is
szükségessé vált a tagoknak közös megegyezéssel megszűntetni. Ennek érdekében minden
mikrokörzeti önkormányzatnak ki kell mondani a közös megegyezéésel történő
megszűntetést. Javaslom ennek elfogadását.

K é r d é s ,  h o z z á s z ó l á s a napirendhez nem volt.

Nemesdéd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vita, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

3/2010. (II.02.) Kt. számú határozat

Nemesdéd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Marcali Város Önkormányzata és a
Böhönye szociális mikrokörzeti társulás jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat-
ellátási megállapodás megszűntetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, és azt közös
megegyezéssel  megszűnteteti. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátása
bekerült a Marcali Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásába.
Felelős: Halászi Attiláné polgármester
Határidő: azonnal

Halászi Attiláné polgármester tájékoztatja a képviselőket az önkormányzatot érintő aktuális
ügyekről:
- A Böhönyei Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság támogatást kér az önkormányzattól

eszközbeszerzéséhez, 100 Ft/fő támogatási összeget jelölt meg. Javaslom a támogatás
biztosítását.

K  é r d é s , h o z z á s z ó l á s a napirendhez nem volt.
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Nemesdéd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 8
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

4/2010. (II.02.) Kt. számú határozat

A Képviselő-testület megtárgyalta az Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság Böhönye
megkereséséről szóló előterjesztést, és úgy határozott, hogy a szervezetet 100 Ft/fő ( Ft)
önkormányzati támogatásban részesíti.

A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról gondoskodjék.
Felelős: Halászi Attiláné polgármester
Határidő: 2010. március 31.

Halászi Atiláné polgármester tájékoztatja a képviselőket az önkormányzatot érintő aktuális
ügyekről:
- A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Somogy Megyei Területi Irodája a Helyi

Birtokhasznosítási Bizottságokkal kapcsolatos adatszolgáltatást kért. A Nemzeti
Földalapról szóló 2001. évi CXVI.tv. 4/A.§.-a szerint a helyi birtokhasznosítási
bizottságok létrehozatalát és működésének rendjét a 108//2002.(XII.13.) FVM rendelet
szabályozza. Annak érdekében, hogy a fenti rendeletben előírt kötelezettségek
teljesüljenek, szükséges a tagok személyében, illetve adataiban bekövetkezett
változásokról tájékoztatnunk kell a megyei irodát. Javaslom, hogy a korábban delegált
Dobos Jenő Nemesdéd, Fő u. 94. szám alatti lakos helyett – aki már nem települési
képviselő – Radanics László Nemesdéd, Deák u.5. szám alatti lakost delegáljuk.

K  é r d é s , h o z z á s z ó l á s a napirendhez nem volt.

Nemesdéd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 8
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

5/2010. (II.01.) Kt. számú határozat

A Képviselő-testület megtárgyalta a Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. Törvény
alapján Helyi birtokhasznosítási bizottságok működéséről szóló előterjesztést, és úgy
határozott, hogy 4/A. §. (3). bekezdése alapján Dobos Jenő Nemesdéd, Fő u. 94. szám alatti
lakos helyett – aki már nem települési képviselő – Radanics László Nemesdéd, Deák u.5.
szám alatti lakost delegáljuk.

A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Somogy Megyei Területi Irodáját a birtokhasznosítási bizottsági tag delegálásáról értesítse.
Felelős: Halászi Attiláné polgármester
Határidő: 2010. február 15.

Halászi Attiláné polgármester tájékoztatja a képviselőket az önkormányzatot érintő aktuális
ügyekről:
- A Somogy megyei Közgyűlés idén is megszervezi Fonyódligeten az „Őszi Napfény”

tábort. Javaslom, hogy a nyugdíjasok jelentkezésének támogatásával járuljon hozzá az
önkormányzat a táborozáshoz.
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K  é r d é s , h o z z á s z ó l á s a napirendhez nem volt.

Nemesdéd Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 8
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

6/2010. (II.01.) Kt. számú határozat

A Képviselő-testület megtárgyalta a „Őszi napfény” tábor szervezéséről szóló
előterjesztést, és úgy határozott, hogy a nyugdíjasok jelentkezésének támogatásával
hozzájárul az önkormányzat a táborozáshoz.

Felelős: Halászi Attiláné polgármester a közlésért és az átutalásért.
Határidő: 2010. március 31.

Halászi Attiláné polgármester tájékoztatja a képviselőket az önkormányzatot érintő aktuális
ügyekről:
- az önkormányzat tulajdonában álló NEMESDÉD 056. Hrsz-u   3 ha 3973 m2 nagyságú

szántó művelési ágú földterület haszonbérbe adását meghirdettük még a múlt évben. Az
ajánlatokat ZÁRT BORÍTÉKBAN az alábbi címre kérjük:Határidő: 2009. december 31.
volt. A hirdetményt a kormányzati portálon is meg kellett jelentetni.

A borítékok felbontásra kerülnek és Németh Lászlóné, Dr. Szálteleki Margaréta és Horváth
József képviselők megnézték és imertették az alábbi ajánlatokat:
- az AGRO-VID Kft. Nemesvid: 75.000 Ft/év
- Kincses Kálmán Nemesdéd, Szabadság u.18. szám alatti lakos: 53.556 Ft/év
- Kincses Kálmánné Nemesdéd, Szabadság u.18. szám alatti lakos: 53.556 Ft/év

H o z z á s z ó l á s o k :

Fábos László képviselő szerint egyértelmű, hogy a legtöbb ajánlatot tevő AGRO-VID kapja
meg a bérleti jogot, 3 évre.

Dr. Szálteleki Margaréta képviselő szerint a helybeli ajánlattevőt kellene támogatni az
önkormányzatnak.

Halászi Attiláné polgármester javasolja, hogy a legtöbb ajánlattevővel kössön 3 évre szóló
bérleti szerződést az önkormányzat.

Nemesdéd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 8
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

7/2010. (II.2.) Kt. számú határozat

A Képviselő-testület megtárgyalta a nemesdédi 056. hrsz-ú mezőgazdasági hasznosításáról
szóló előterjesztést, és annak tartós bérletbe – 3 évre - adását az AGRO-VID Kft. Nemesvid
részére határozza el.
A földterület bérleti díját 75.000 Ft/év mértékben határozza meg.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Bérleti szerződést megkösse.
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Felelős: Halászi Attiláné polgármester
Határidő: 2010. február 28.

Több egyéb napirend nem lévén, Halászi Attiláné polgármester a Képviselő-testület nyílt
ülését bezárja.

Kmft.

Bertók Katalin Halászi Attiláné
körjegyző polgármester

Horváth József
jegyzőkönyvhitelesítő


