
Jegyzőkönyv 

 

Készült: Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. február 14. napján 
megtartott nyílt, soros üléséről. 
 

Ülés helye: Nikla Község Önkormányzat tanácskozó terme 

         (8706. Nikla, Berzsenyi D. u. 51.) 

 

Jelen vannak: 

1./ Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota polgármester 
2./ Harangozó Lajos   alpolgármester 
3./ Horváth Hunor László  képviselő   
4./ Schmidt Gyula   képviselő 

5./ Tomisa Attiláné   képviselő 
 

Hajdu Szabina    jegyző 

 

 
Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota polgármester: 

Köszönti a képviselő-testület tagjait és a jegyzőt. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 
határozatképes, mivel az 5 fős testület 5 tagja jelen van. Megkérdezi, hogy van-e valakinek a 

meghívón kívüli napirendi pontra javaslata. Mivel a napirend módosítására nem érkezik 

javaslat, így kéri a képviselő-testületet a meghívó szerinti napirendi javaslat elfogadására: 1./ 

A Niklai Mézengúz Óvoda 2023. évi költségvetésének megtárgyalása, 2./ A Nikla Község 
Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megtárgyalása, 3./ A szociális és gyermekvédelmi 
ellátások helyi szabályairól szóló 4/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet módosítása, 4./ A 

polgármestert megillető cafetéria juttatásról szóló szabályzat megalkotása, 5./ A polgármestert 

megillető éves cafetéria keretösszegének meghatározása, 6./ Az önkormányzat munkavállalóit 
megillető cafetéria juttatásokról szóló szabályzat megalkotása, 7./ A polgármester 2023. évi 
szabadságolási ütemtervének jóváhagyása, 8./ A képviselők vagonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségéről szóló tájékoztatás, 9./ A Berzsenyi Dániel Emlékház és az Interaktív 
Méhészeti Kiállítás és Közösségi ház szolgáltatási tervének jóváhagyása, 10./ A somogyjádi 
fogorvosi ellátást biztosító ingatlan ügye, 11./ A kistelepülési településtervek elkészítésének 
támogatására elnevezésű pályázat kapcsán a településterv készítéséről és települési főépítész 
által a településterv megalapozó vizsgálatának és alátámasztó javaslatának tartalmi 
követelményeinek elfogadása, 12./ Egyebek. 
 

Az 5 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 5 fő vesz részt, és egyhangú – 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

 

Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
131/2023. (II.14.) képviselő-testületi határozata 

a napirend elfogadásáról 
  

Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testületi ülésen az alábbi 
napirendet fogadja el:  

1./ A Niklai Mézengúz Óvoda 2023. évi költségvetésének megtárgyalása 

     Előadó: Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota polgármester 

     Előterjesztés: írásbeli előterjesztés 
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2./ Nikla Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megtárgyalása 

     Előadó: Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota polgármester 
     Előterjesztés: írásbeli előterjesztés 
 

3./ A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 4/2022. (III.11.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

     Előadó: Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota polgármester 
     Előterjesztés: írásbeli előterjesztés 
 

4./ A polgármestert megillető cafetéria juttatásról szóló szabályzat megalkotása 

     Előadó: Harangozó Lajos alpolgármester 

     Előterjesztés: írásbeli előterjesztés 
 

5./ A polgármestert megillető éves cafetéria keretösszegének meghatározása 

     Előadó: Harangozó Lajos alpolgármester 
     Előterjesztés: írásbeli előterjesztés 
 

6./ Az önkormányzat munkavállalóit megillető cafetéria juttatásokról szóló szabályzat 
megalkotása 

     Előadó: Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota polgármester 
     Előterjesztés: írásbeli előterjesztés 
 

7./ A polgármester 2023. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása 

     Előadó: Hajdu Szabina jegyző 

     Előterjesztés: írásbeli előterjesztés 
 

8./ A képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről szóló tájékoztatás 

     Előadó: Schmidt Gyula az Ügyrendi Bizottság Elnöke 

     Előterjesztés: írásbeli előterjesztés 
 

9./ A Berzsenyi Dániel Emlékház és az Interaktív Méhészeti Kiállítás és Közösségi ház 
szolgáltatási tervének jóváhagyása 

     Előadó: Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota polgármester 
     Előterjesztés: írásbeli előterjesztés 
 

10./ A somogyjádi fogorvosi ellátást biztosító ingatlan ügye 

     Előadó: Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota polgármester 
     Előterjesztés: írásbeli előterjesztés 
 

11./ A kistelepülési településtervek elkészítésének támogatására elnevezésű pályázat kapcsán 
a településterv készítéséről és települési főépítész által a településterv megalapozó 
vizsgálatának és alátámasztó javaslatának tartalmi követelményeinek elfogadása 

     Előadó: Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota polgármester 
     Előterjesztés: írásbeli előterjesztés 
 

12./ Egyebek 
 

Felelős: Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota polgármester 

Határidő: azonnal 
 
 

 

1./ A Niklai Mézengúz Óvoda 2023. évi költségvetésének megtárgyalása 

     Előadó: Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota polgármester 

     Előterjesztés: írásbeli előterjesztés 
 

Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota polgármester: 
Az írásbeli előterjesztés kiküldésre került, azt mindenki megkapta. Az óvoda költségvetési 
főösszege 30.721.931 Ft-ban került megtervezésre, mely tartalmazza többek között a 4 fő 
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dolgozó munkabérét, valamint a dologi kiadásokat is. Az idei évben az óvoda nem jön ki az 

állami finanszírozásból, így Nikla Község Önkormányzatának és Csömend Község 
Önkormányzatának is saját forrást kell majd biztosítania a működéshez, melynek összege 
együttesen 3.868.325 Ft. 

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem 

kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy aki az írásbeli 
előterjesztés szerinti tartalommal el tudja fogadni a Niklai Mézengúz Óvoda 2023. évi 
költségvetését, az kézfenntartással jelezze. 
 

Az 5 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 5 fő vesz részt, és egyhangú – 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

 

Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
132/2023. (II.14.) képviselő-testületi határozata 

a Niklai Mézengúz Óvoda 2023. évi költségvetésének megtárgyalásáról 
 

Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Niklai Mézengúz Óvoda 2023. évi 
költségvetését megtárgyalta, azt az előterjesztés szerinti tartalommal  

· 30 721 931 Ft bevétellel,  
melyből: 

- központi irányító szervi támogatás 30 656 735 Ft 

ebből: Nikla Községi Önkormányzat 30 347 269 Ft 

           Csömend Községi Önkormányzat 309 466 Ft 

- működési célú pénzmaradvány igénybevétele 65 196 Ft 

· 30 721 931 Ft kiadással, 
melyből: 

- személyi juttatások 21 223 302 Ft 

- munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó 2 759 029 Ft 

- dologi kiadások 6 739 600 Ft 

jóváhagyja. 
 

Felelős: Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota polgármester 

 Szabó Jánosné megbízott intézményvezető 

Határidő: értelem szerint 
 
 

 

2./ Nikla Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megtárgyalása 

     Előadó: Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota polgármester 
     Előterjesztés: írásbeli előterjesztés 
 

Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota polgármester: 

Az írásbeli előterjesztés szintén kiküldésre került, azt mindenki megkapta. Elmondja, hogy 

sajnos egy forinttal sem kapnak több állami finanszírozást, mint a tavalyi év során. A 

közmunkaprogram 6 fővel került megtervezésre, a felhalmozási kiadások között pedig 

szerepel a Berzsenyi Emlékház felújítására megnyert kettő pályázat összege. 

Tekintettel arra, hogy az írásbeli előterjesztés részletesen tartalmaz minden információt a 

költségvetéssel kapcsolatban, így neki az elmondottakon kívül nincs további kiegészíteni 
valója az előterjesztéshez.  
Az önkormányzat költségvetésének a megtárgyalása előtt dönteni kell az önkormányzat 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségekről. Az erről szóló írásbeli 
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előterjesztés kiküldésre került, azt mindenki megkapta. Javasolja, hogy fogadják el az írásbeli 
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.  

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem 
kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy aki az írásbeli 
előterjesztés szerinti tartalommal el tudja fogadni az önkormányzat adósságot keletkeztető 
ügyeletiből eredő fizetési kötelezettség költségvetési évet követő három évre várható 
összegének bemutatásáról szóló határozati javaslatot, az kézfenntartással jelezze. 
 

Az 5 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 5 fő vesz részt, és egyhangú – 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

 

Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
133/2023. (II.14.) képviselő-testületi határozata 

az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeletekből eredő fizetési kötelezettségek 

meghatározásáról 
 

Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország gazdasági stabilitásáról 
szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján 
kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek, valamint a Magyarország 
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti 
adósságot keletkeztető ügyeletekből eredő fizetési kötelezettségek 2024-2026. évekre 
várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:     

                e Ft-ban 

Megnevezés 2024.  

év 

2025. 

év 

2026. 

év 

SAJÁT BEVÉTELEK 
0 0 0 

Helyi adó 7 700 7 800 7 900 

Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 0 0 0 

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel 0 0 0 

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés 
értékesítése 

0 0 0 

Bírság, pótlék, díjbevétel 0 0 0 

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 0 0 

Saját bevételek összesen: 7 700 7 800 7 900 

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK ÉS AZ 

AZOKBÓL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK 

0 0 0 

Hitel, kölcsön  0 0 0 
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Értékpapír  0 0 0 

Váltó 0 0 0 

Pénzügyi lízing 0 0 0 

Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási 
kötelezettség kikötésével  

0 0 0 

Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott 

fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték 
0 0 0 

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek 
különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél 
elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege 

0 0 0 

 

Felelős: Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 

Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota polgármester: 

Kéri, hogy aki az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal el tudja fogadni az önkormányzat 
2023. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetet, az kézfenntartással jelezze. 
 

Az 5 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 5 fő vesz részt, és egyhangú – 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja: 
 

 

Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelete 

Nikla Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről 
 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 

 

3./ A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 4/2022. (III.11.) 
önkormányzati rendelet módosítása 

     Előadó: Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota polgármester 
     Előterjesztés: írásbeli előterjesztés 
 

Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota polgármester: 

Elmondja, hogy a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet módosítása tartalmazza, hogy a települési támogatások iránti 
kérelmek elbírálása 2023. március 1. napjától polgármesteri hatáskörbe kerülnek, hogy 

megemelésre kerülnek a térítési díjak, és technikai változások átvezetésére is sor kerül. 
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem 

kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy aki a szociális és 
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletet módosító 
rendelet tervezetét az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal el tudja fogadni, az 

kézfenntartással jelezze. 
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Az 5 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 5 fő vesz részt, és egyhangú – 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja: 
 

 

Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelete 

a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 

4/2022. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 

 

4./ A polgármestert megillető cafetéria juttatásról szóló szabályzat megalkotása 

     Előadó: Harangozó Lajos alpolgármester 
     Előterjesztés: írásbeli előterjesztés 
 

Harangozó Lajos alpolgármester: 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a jogszabályi változások miatt van szükség az új 
cafetéria szabályzat megalkotására.  

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem 
kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy aki az írásbeli 
előterjesztés szerinti tartalommal el tudja fogadni a polgármestert megillető cafetéria 

juttatásról szóló szabályzatot, az kézfenntartással jelezze. 
 

Az 5 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 5 fő vesz részt, és egyhangú – 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

 

Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
134/2023. (II.14.) képviselő-testületi határozata 

a polgármestert megillető cafetéria juttatásról szóló szabályzat megalkotásáról 
 

Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerinti, a 

polgármestert megillető cafetéria juttatásra vonatkozó szabályzatot jóváhagyja, egyidejűleg a 
72/2019. (II.13.) számú határozattal elfogadott szabályzatot hatályon kívül helyezi. A 

képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert az új szabályzat aláírására. 
 

Felelős: Hajdu Szabina jegyző 

Határidő: azonnal 
 
 

 

5./ A polgármestert megillető éves cafetéria keretösszegének meghatározása 

     Előadó: Harangozó Lajos alpolgármester 
     Előterjesztés: írásbeli előterjesztés 
 

Harangozó Lajos alpolgármester: 

Elmondja, hogy szükséges döntést hozni a polgármestert megillető cafetéria tárgyában is. 
 

Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota polgármester: 

Bejelenti személyes érintettségét, mivel a saját részére kerül megállapításra a cafetéria 
juttatás. Kéri a képviselő-testületet, hogy az elmondottak miatt a döntéshozatalból zárja ki. Az 

ülés vezetését átadja az alpolgármesternek. 
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Horváth Hunor László képviselő: 
Bejelenti személyes érintettségét, mivel a közeli hozzátartozója, az édesanyja részére kerül 
megállapításra a cafetéria. Kéri a képviselő-testületet, hogy az elmondottak miatt a 

döntéshozatalból zárja ki. 

 

Hajdu Szabina jegyző: 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Mötv. értelmében a képviselő döntéshozatalból 
való kizárásról a képviselő-testületnek vita nélkül, minősített többséggel, vagyis a 
megválasztott képviselők több mint felének elfogadó szavazatával kell döntenie.  
A kizárt önkormányzati képviselőt a határozatképesség szempontjából továbbra is 
jelenlévőnek kell tekinteni.  

 

Harangozó Lajos alpolgármester: 
Az elmondottak alapján javasolja Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota polgármester kizárását a 

döntéshozatalból. Kéri a képviselő-testületet, hogy aki egyetért a javaslatával, az 
kézfenntartással jelezze. 

 

Az 5 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 5 fő vesz részt, és egyhangú – 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

 

Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
135/2023. (II.14.) képviselő-testületi határozata 

a polgármester döntésből való kizárásáról 
 

Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota polgármestert 
kizárja a részére történő cafetéria juttatás megállapítására vonatkozó döntéshozatalból. 
 

Felelős: Harangozó Lajos alpolgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Harangozó Lajos alpolgármester: 
Az elmondottak alapján javasolja Horváth Hunor László képviselő kizárását a 

döntéshozatalból. Kéri a képviselő-testületet, hogy aki egyetért a javaslatával, az 

kézfenntartással jelezze. 

 

Az 5 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 5 fő vesz részt, és egyhangú – 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

 

Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
136/2023. (II.14.) képviselő-testületi határozata 

a képviselő döntésből való kizárásáról 
  

Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth Hunor László képviselőt kizárja a 

polgármester, vagyis az édesanyja részére történő cafetéria juttatás megállapítására vonatkozó 
döntéshozatalból. 
 

Felelős: Harangozó Lajos alpolgármester 

Határidő: azonnal 
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Harangozó Lajos alpolgármester: 

Tekintettel arra, hogy az írásbeli előterjesztés részletesen tartalmazza a polgármester részére 
2023. évre vonatkozóan megállapítandó cafetéria keret összegére vonatkozó szabályokat, 
rendelkezéseket, így neki nincs további hozzáfűzni valója a napirendhez. 

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem 
kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy aki a 

polgármestert megillető éves cafetéria keretösszegének meghatározását az írásbeli 

előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, az kézfenntartással jelezze. 
 

Az 5 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 3 fő vesz részt, és egyhangú – 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

 

Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
137/2023. (II.14.) képviselő-testületi határozata 

a polgármester cafetéria juttatásának megállapításáról 
 

Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota polgármester 
2023. évi cafetéria juttatásának éves összegét nettó 400.000 Ft összegben határozza meg. 
 

Felelős: Harangozó Lajos alpolgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

 

6./ Az önkormányzat munkavállalóit megillető cafetéria juttatásokról szóló szabályzat 
megalkotása 

     Előadó: Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota polgármester 
     Előterjesztés: írásbeli előterjesztés 
 

Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota polgármester: 
Elmondja, hogy az önkormányzat munkavállalóit megillető cafetéria juttatásokról szóló 
szabályzatot is a törvényi változások miatt kell módosítani. 
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem 
kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy aki az írásbeli 

előterjesztés szerinti tartalommal el tudja fogadni az önkormányzat munkavállalóit megillető 
cafetéria juttatásokról szóló szabályzatot, az kézfenntartással jelezze. 
 

Az 5 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 5 fő vesz részt, és egyhangú – 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

 

Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
138/2023. (II.14.) képviselő-testületi határozata 

az önkormányzat munkavállalóit megillető cafetéria juttatásokról szóló szabályzat 
megalkotásáról 

 

Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerinti, az 

önkormányzat munkavállalóit megillető cafetéria juttatásokról szóló szabályzatot jóváhagyja, 
egyidejűleg a 17/2020. (V.26.) számú polgármester határozattal elfogadott szabályzatot 
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hatályon kívül helyezi. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az új szabályzat 
aláírására. 
 

Felelős: Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota polgármester 

Határidő: azonnal 

 
 

 

7./ A polgármester 2023. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása 

     Előadó: Hajdu Szabina jegyző 

     Előterjesztés: írásbeli előterjesztés 
 

Hajdu Szabina jegyző: 
Elmondja, hogy a törvényi rendelkezések értelmében, a képviselő-testületnek minden évben 
február 28-ig kell jóváhagynia a polgármester szabadságolási ütemtervét. A polgármester ezt 

az ütemtervet elkészítette, és beosztotta a rendelkezésére álló 51 nap szabadnapot. 

 

Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota polgármester: 

Bejelenti személyes érintettségét, mivel a saját részére kerül megállapításra a szabadság. Kéri 

a képviselő-testületet, hogy az elmondottak miatt a döntéshozatalból zárja ki. Az ülés 
vezetését átadja az alpolgármesternek. 
 

Horváth Hunor László képviselő: 
Bejelenti személyes érintettségét, mivel a közeli hozzátartozója, az édesanyja részére kerül 
megállapításra a szabadság. Kéri a képviselő-testületet, hogy az elmondottak miatt a 

döntéshozatalból zárja ki. 

 

Hajdu Szabina jegyző: 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Mötv. értelmében a képviselő döntéshozatalból 
való kizárásról a képviselő-testületnek vita nélkül, minősített többséggel, vagyis a 
megválasztott képviselők több mint felének elfogadó szavazatával kell döntenie.  
A kizárt önkormányzati képviselőt a határozatképesség szempontjából továbbra is 
jelenlévőnek kell tekinteni.  

 

Harangozó Lajos alpolgármester: 
Az elmondottak alapján javasolja Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota polgármester kizárását a 

döntéshozatalból. Kéri a képviselő-testületet, hogy aki egyetért a javaslatával, az 
kézfenntartással jelezze. 

 

Az 5 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 5 fő vesz részt, és egyhangú – 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

 

Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
139/2023. (II.14.) képviselő-testületi határozata 

a polgármester döntésből való kizárásáról 
 

Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota polgármestert 
kizárja a részére történő szabadságolási ütemterv megállapítására vonatkozó döntéshozatalból. 
 

Felelős: Harangozó Lajos alpolgármester 

Határidő: azonnal 
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Harangozó Lajos alpolgármester: 
Az elmondottak alapján javasolja Horváth Hunor László képviselő kizárását a 

döntéshozatalból. Kéri a képviselő-testületet, hogy aki egyetért a javaslatával, az 

kézfenntartással jelezze. 
 

Az 5 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 5 fő vesz részt, és egyhangú – 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

 

Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

140/2023. (II.14.) képviselő-testületi határozata 

a képviselő döntésből való kizárásáról 
  

Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth Hunor László képviselőt kizárja a 

polgármester, vagyis az édesanyja részére történő szabadságolási ütemterv megállapítására 

vonatkozó döntéshozatalból. 
 

Felelős: Harangozó Lajos alpolgármester 

Határidő: azonnal 
 

 

Harangozó Lajos alpolgármester: 
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem 
kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy aki a 

polgármester 2023. évi szabadságolási ütemtervét az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal 
elfogadja, az kézfenntartással jelezze. 
 

Az 5 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 3 fő vesz részt, és egyhangú – 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

 

Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

141/2023. (II.14.) képviselő-testületi határozata 

a polgármester 2023. évi szabadságolási ütemtervének elfogadásáról 
 

Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyző által vezetett nyilvántartásból 
megállapítja, hogy a polgármester 2022. évben ki nem adott szabadsága 12 nap, így ennek 
figyelembevételével, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§ 
(2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota Nikla Község 

Önkormányzat Polgármestere 2023. évi szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint 

jóváhagyja: 

Szabadságolási ütemterv 
 

2023. év 
 

Hónap Nap 

Január 2 nap 

Február 2 nap 

Március 3 nap 

Április 5 nap 
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Május 0 nap 

Június 5 nap 

Július 5 nap 

Augusztus 10 nap 

Szeptember 0 nap 

Október 5 nap 

November 4 nap 

December 10 nap 

összesen: 51 nap 
 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges munkajogi intézkedéseket tegye meg. 
 

Felelős: Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota polgármester 
  Hajdu Szabina jegyző 

Határidő: folyamatos 

 
 

 

8./ A képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről szóló tájékoztatás 

     Előadó: Schmidt Gyula az Ügyrendi Bizottság Elnöke 

     Előterjesztés: írásbeli előterjesztés 
 

Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota polgármester: 
Átadja a szót Schmidt Gyulának, az Ügyrendi Bizottság Elnökének. 
 

Schmidt Gyula az Ügyrendi Bizottság Elnöke:  
Elmondja, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséhez szükséges 
nyomtatványokat mindenki időben megkapta, így a képviselő-testület tagjai határidőre, azaz 

2023. január 31. napjáig le tudták adni a vagyonnyilatkozataikat. Az eljárás során minden 

rendben volt.  
 

Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota polgármester: 
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem 

kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy aki el tudja 

fogadni a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló tájékoztatót, az kézfenntartással 
jelezze. 
 

Az 5 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 5 fő vesz részt, és egyhangú – 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

 

Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
142/2023. (II.14.) képviselő-testületi határozata 

a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségénék teljesítéséről 
 

Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a képviselők 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről szóló előterjesztést. A tájékoztatót – amely szerint a 



 12 

képviselő-testület minden tagja a törvényi előírásoknak megfelelően eleget tett 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének – jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 

Felelős: Schmidt Gyula az Ügyrendi Bizottság Elnöke 

              Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

 

9./ A Berzsenyi Dániel Emlékház és az Interaktív Méhészeti Kiállítás és Közösségi ház 
szolgáltatási tervének jóváhagyása 

     Előadó: Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota polgármester 
     Előterjesztés: írásbeli előterjesztés 
 

Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota polgármester: 

Ahogy az írásbeli előterjesztés is tartalmazza, a szolgáltatási terv elkészítését törvény írja elő, 

így határidőre elkészítésre került mind a kettő intézmény szolgáltatási tervének a tervezete. 

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem 

kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy aki az írásbeli 

előterjesztés szerinti tartalommal el tudja fogadni a szolgáltatási tervet, az kézfenntartással 

jelezze.   
 

Az 5 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 5 fő vesz részt, és egyhangú – 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

 

Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
143/2023. (II.14.) képviselő-testületi határozata 

szolgáltatási terv elfogadásáról 
 

Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Berzsenyi Dániel Emlékház és az 

Interaktív Méhészeti Kiállítás és Közösségi ház szolgáltatási tervét az írásbeli előterjesztés 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  
 

Felelős: Fülöpné Kesztyüs Ágota polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

 

10./ A somogyjádi fogorvosi ellátást biztosító ingatlan ügye 

     Előadó: Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota polgármester 
     Előterjesztés: írásbeli előterjesztés 
 

Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota polgármester: 

Elmondja, hogy a korábbi évekhez hasonlóan idén is megkereste az önkormányzatot 
Somogyjád Önkormányzat Polgármestere, hogy amennyiben az önkormányzatnak lehetősége 
van rá, akkor idén is támogassák a somogyjádi fogorvosi rendelő és az azt kiszolgáló 
helyiségek működési költségiet. A jelenleg kért összeg mindössze 101.648 Ft. Tekintettel 

arra, hogy nem nagy összegről van szó, és arra, hogy eddig is minden évben támogatták a 

fogorvosi rendelő és az azt kiszolgáló helyiségek működési költségeit, így javasolja, hogy 

idén is szavazzák meg a támogatást. 
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban. Mivel sem kérdés, 

sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy aki egyetért a 
javaslatával, az kézfenntartással jelezze. 
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Az 5 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 54 fő vesz részt, és egyhangú – 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

 

Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
144/2023. (II.14.) képviselő-testületi határozata 

a somogyjádi önkormányzat támogatásának megállapításáról 
 

Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetése 
terhére 101.648 Ft összegű támogatást nyújt Somogyjád Község Önkormányzatának a 
fogorvosi rendelő és az azt kiszolgáló helyiségek működési költségeihez. A képviselő-testület 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás kifizetéséről gondoskodjon. 
 

Felelős: Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota polgármester 

Határidő: azonnal 

 
 

 

11./ A kistelepülési településtervek elkészítésének támogatására elnevezésű pályázat 
kapcsán a településterv készítéséről és települési főépítész által a településterv 
megalapozó vizsgálatának és alátámasztó javaslatának tartalmi követelményeinek 
elfogadása 

     Előadó: Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota polgármester 
     Előterjesztés: írásbeli előterjesztés 
 

Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota polgármester: 

Az írásbeli előterjesztés kiküldésre került, azt mindenki megkapta. Tekintettel arra, hogy az 

írásbeli előterjesztés részletesen tartalmaz minden információt, így neki nincs további 
hozzáfűzni valója a napirendhez. 
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban. Mivel sem kérdés, 

sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy aki az írásbeli 
előterjesztés szerinti határozati javaslatot el tudja fogadni, az kézfenntartással jelezze. 

 

Az 5 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 5 fő vesz részt, és egyhangú – 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

 

Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
145/2023. (II.14.) képviselő-testületi határozata 

a településterv készítéséről és a települési főépítész által a településterv megalapozó 
vizsgálatának és alátámasztó javaslatának tartalmi követelményeinek elfogadásáról 

 

Nikla Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településterv készítése tekintetében 

úgy dönt, hogy 

1. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, 
továbbá a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint 

egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. 
rendelet alapján elkészíti a településtervét; 
2. elfogadja a települési főépítész által a településterv megalapozó vizsgálata és 
alátámasztó javaslata tartalmi követelményeire megállapított feljegyzést; 
















































































