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Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 26-án 16 órai 

kezdettel a Nemesvid, Rákóczi u. 2. szám alatt megtartandó soron következő nyílt ülésére és 

közmeghallgatására 

Jelen vannak:  Kovács Sándor polgármester, Neubauer Tibor, Szanyi Lajos, Némethné 

Bedővári Mónika, Kovács Gábor képviselők.  

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

Dr. Babina Bernadett aljegyző 

 

Meghívottak:             Biró Ildikó adóügyi ügyintéző 

 

Jelen van még:            5-6 nemesvidi lakos. 

 

Kovács Sándor polgármester: 

Tisztelettel köszöntöm a Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén és 

közmeghallgatásán megjelenteket, képviselőtársaimat, az adóügyi ügyintézőt, az aljegyzőt, a 

település jelen lévő lakóit. 

Megállapítom, hogy testületi ülés határozatképes, mert a megválasztott 5 képviselőből 5 

képviselő jelen van. Az ülést megnyitom. 

 

Kovács Sándor polgármester: 

Kérem a meghívóban szereplő napirendi javaslatban szereplő napirendek tárgyalásának és 

annak sorrendjének elfogadását. 

Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm.  

 

Ellenvélemény? Tartózkodás? 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

96/2014.(XI.26.) számú képviselő-testületi határozata 

 

A képviselő-testület a nyílt testületi ülésen az alábbi napirendeket tárgyalja: 

 

1. Az önkormányzat 2014. évi háromnegyedévi beszámolója 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

Meghívott: Varga Judit pénzügyi előadó 

                                       

       2. Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi háromnegyedévi 

beszámolója      

Előterjesztő: Dr. Babina Bernadett aljegyző 

Meghívott: Kocsis Mária pénzügyi előadó 

 

3. A helyi adókról szóló új önkormányzati rendelet megtárgyalása 

Adóhátralékokról beszámoló 
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            Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

Meghívott: Biró Ildikó adóügyi előadó 

 

 4. Az önkormányzati képviselőknek járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 

rendelet megtárgyalása 

           Előterjesztő: Kovács Sándor  

 

5. A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet 

megtárgyalása  

           Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

6. Nemesvid Község honlapjának elkészítésére és üzemeltetésére való megbízás 

megtárgyalása  

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

7. Dr. Árvai Tiborné nemesvidi lakos kérelmének megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

8. Bálint Szabina nemesvidi lakos kérelmének megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

9. Marcali Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

10. Egyebek 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

 

 1./ Az önkormányzat 2014. évi háromnegyedévi beszámolója 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

Meghívott: Varga Judit pénzügyi előadó 

  

Kovács Sándor polgármester: Minden év november 30-ig el kell készíteni az önkormányzat 

háromnegyedévi pénzügyi beszámolóját, melyet Varga Judit pénzügyi ügyintéző készített el 

és a képviselő-társaimnak előzetesen kiküldésre került. 

Megkérdezem, van-e kérdés, észrevétel? 

Javaslom a beszámoló elfogadását. Aki egyetért a javaslattal, kérem kézfeltartással 

szavazzon! 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

97/2014.(XI.26.) számú képviselő-testületi határozata 
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Nemesvid község képviselő-testülete megvitatta az önkormányzat 2014. évi háromnegyedévi 

beszámolóját és jóváhagyta. 

 

Felelős: Kovács Sándor polgármester  

Határidő: értelem szerint 

 

 

2./ Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi háromnegyedévi beszámolója      

Előterjesztő: Dr. Babina Bernadett aljegyző 

Meghívott: Kocsis Mária pénzügyi előadó 

 

Dr. Babina Bernadett aljegyző: Minden év november 30-ig el kell készíteni a Somogyzsitfai 

Közös Önkormányzati Hivatal háromnegyedévi pénzügyi beszámolóját, mely a képviselő-

testület tagjainak részére előzetesen kiküldésre került. 

 

Kovács Sándor polgármester: Megkérdezem, van-e kérdés, észrevétel? 

Javaslom a beszámoló elfogadását. Aki egyetért a javaslattal, kérem kézfeltartással 

szavazzon! 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

98/2014.(XI.26.) számú képviselő-testületi határozata 

 

 

Nemesvid község képviselő-testülete a Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. 

évi háromnegyedévi beszámolóját megvitatta és jóváhagyta. 

  

Felelős: Dr. Skoda Lilla jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

3./ A helyi adókról szóló új önkormányzati rendelet megtárgyalása 

Adóhátralékokról beszámoló 

            Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 Meghívott: Biró Ildikó adóügyi előadó 

 

Kovács Sándor polgármester: Az adórendelet felülvizsgálata a jogszabályi változásoknak 

való megfelelés miatt vált szükségessé, ami a kiküldött előterjesztésben részletezve van. 

Emellett sajnos szükségessé válik a kommunális adó összegének emelése is 2015. január 1-

től. Az önkormányzat évek óta nem nyúlt a kommunális adóhoz, azonban már olyan mértékű 

drágulás van a közvilágítástól kezdve az egyéb díjakig, amit már kigazdálkodni nagyon nehéz 

vagy nem lehetséges. Ebben természetesen kérjük a lakosság megértését.  
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Kovács Sándor polgármester: Szavazásra bocsátom a rendelet-tervezet elfogadását.  

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete  

a helyi adókról 

 

Kovács Sándor polgármester: Felkérem az adóügyi ügyintézőnket, hogy tartsa meg az 

adóhátralékokról szóló tájékoztatóját a kiküldött előterjesztés alapján. 

 

Biró Ildikó adóügyi előadó: Ki lett küldve előzetesen az a táblázat, melyben részletes 

kimutatást készítettem adónemek szerint a befolyt összegekről és a hátralékokról. Nagyon 

nagy munka az elmaradt adók behajtása, mivel eddig (tavalyi évig) erre nem sok figyelmet 

fordítottak, de igyekszem. 

 

Kovács Sándor polgármester: Megkérdezem, van-e kérdés, észrevétel? 

Javaslom a tájékoztató elfogadását. Aki egyetért a javaslattal, kérem kézfeltartással 

szavazzon! 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

99/2014.(XI.26.) számú képviselő-testületi határozata 

 

 

Nemesvid község képviselő-testülete a Nemesvid Község Önkormányzatának adóbevételeiről 

szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

  

 

 

4./ Az önkormányzati képviselőknek járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról 

szóló rendelet megtárgyalása 

           Előterjesztő: Kovács Sándor  

 

Kovács Sándor polgármester: Az alakuló ülésen megbeszéltek szerint, illetve a jogszabályi 

változásoknak megfelelően elkészítésre került az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 

szóló rendelet-tervezet, mely előzetesen kiküldésre került a képviselők részére. 

Kérdés? Vélemény? 

 

Szavazásra bocsátom a rendelet-tervezet elfogadását.  
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Ellenszavazat? Tartózkodás? 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 16/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzati képviselőknek járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról 

 

 

5./ A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet 

megtárgyalása  

           Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

Kovács Sándor polgármester: Az írásos rendelet-tervezet megküldésre került, az elosztás 

feltételeit rendeletben kellett szabályozni, abban kellett meghatározni a jogosultsági 

feltételeket. Megnyitom a tervezet felett a vitát. Kérdés? Hozzászólás? 

 

Kovács Sándor polgármester: Szavazásra bocsátom a rendelet-tervezet elfogadását. A 

tervezet elfogadásához a megválasztott képviselők több mint felének elfogadó szavazata kell.  

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 17/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete  

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól 

 

6./ Nemesvid Község honlapjának elkészítésére és üzemeltetésére való megbízás 

megtárgyalása  

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

Kovács Sándor polgármester: A képviselő-testület előzetes megbeszélése alapján 

támogatom Nemesvid községre a honlap elkészítését és üzemeltetését. Varga János egyéni 

vállalkozó ajánlata egyértelmű és kedvező. Javaslom elfogadásra. Aki egyetért a javaslattal, 

kérem kézfeltartással szavazzon. 

Ellene? Tartózkodott? 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

100/2014.(XI.26.) számú képviselő-testületi határozata 

 



6 

 

A képviselő-testület megbízza Varga János egyéni vállalkozót Nemesvid Község honlapjának 

elkészítésére és üzemeltetésére bruttó 90.000 Ft-ért a szerződés megkötésétől számított 12 

hónapra. Ez tartalmazza az éves tárhelyet domain szolgáltatással, karbantartással, frissítéssel, 

e-mail fiókok tárhelyének biztosításával és karbantartásával. 

 

Felelős: Kovács Sándor polgármester  

Határidő: értelem szerint 

 

7./ Dr. Árvai Tiborné nemesvidi lakos kérelmének megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

Kovács Sándor polgármester: Indokoltnak tartom és javaslom a Nemesvid, Ady utca (köz) 

helyreállítását, mint ahogy több rosszabb minőségű köz, út helyreállítását, javítását is. Több 

cég (Szabadics, Zalasprint, Marcali Tüzép, egyéni vállalkozók) meg lett keresve, hogy 

adjanak árajánlatot az út minőségét javító kőzuzalékkal kapcsolatban, hogy minél jobb és 

költséghatékonyabb döntést hozhasson a testület. Addig is kérjük az aljegyzőt, hogy 

tájékoztassa a kérelmezőt az eddigi eredményekről. 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

101/2014.(XI.26.) számú képviselő-testületi határozata 

 

Nemesvid község képviselő-testülete egyetért dr. Árvai Tiborné nemesvidi lakos által kért 

Nemesvid, Ady utca (köz) helyreállításával, javításával. Megbízza a polgármestert árajánlatok 

beszerzésével, az aljegyzőt a kérelmező írásos értesítésével. 

 

Felelős: Kovács Sándor polgármester  

  dr. Babina Bernadett aljegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

8./  Bálint Szabina nemesvidi lakos kérelmének megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

Kovács Sándor polgármester: Előzetesen megkapták a képviselő társaim a kérelmet. 

Javaslom, hogy vállaljuk az alsó tagozatos gyermekek szállítását a falugondnoki kisbusszal a 

Váci és a József A. utcából, természetesen, ha hozzájárulnak a szülők. 

Szanyi Lajos képviselő: Csak akkor tudom vállalni, ha a szülők vesznek ülésmagasítót a 

gyermekeiknek, illetve a házak előtt megállni nem lehetséges, hanem jelöljünk ki két helyet, 

ahol a gyerekek csoportosan felszállnak. 

Kovács Gábor képviselő: Egyetértek vele, ha a Lajos bírja. 

Némethné Bedővári Mónika képviselő: Szerintem akkor nem csak az alsó tagozatos 

gyermekek, hanem az óvodás korúak szállítását és kérni fogják a szülők. 
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Kovács Sándor polgármester: Szerintem először csak a kérelemben foglaltakról döntsünk. 

Javaslom elfogadásra, hogy 2014. december 1-től vezessük be ebből a 2 utcából az alsó 

tagozatos gyermekek szállítását. Első hónapban a szülők vegyenek ülésmagasítót, januártól 

pedig 1.000 Ft/hó/gyermek hozzájárulást kérjünk. Két felszállóhely legyen: 1. Váci utca és 

Radnóti utca kereszteződése, 2. Dózsa utca és József A. utca kereszteződése. Felkérjük az 

aljegyzőt egy ilyen tájékoztató megírására, melyet eljuttatunk ezekben az utcákban lakó 

szülőknek. 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

102/2014.(XI.26.) számú képviselő-testületi határozata 

 

Nemesvid község képviselő-testülete támogatja Bálint Szabina nemesvidi lakos kérelmében 

foglaltakat az alábbi kikötésekkel:  

 

2014. december 1-től a falugondnoki kisbusz szállítja az alsó tagozatos nemesvidi 

gyermekeket a Nemesvid Váci utcából és a Nemesvid, József A. utcából az iskola épületéig, 

melynek feltételei a következők: 

 1. hónapra (azaz decemberre): ülésmagasító vásárlása 

 következő hónaptól (azaz 2015. január 1-től): 1.000 Ft/gyermek/hó a szülői 

hozzájárulás (Farkas Jánosnénál fizetendő minden hónap 10-ig-pénteki 

napokon) 

 kettő fel-és leszállóhely lesz Nemesviden:    

1. Váci utca és Radnóti utca kereszteződése 

2. Dózsa utca és József A. utca kereszteződése 

 

 reggeli felszállás időpontja: 7.15-7.30 

 délutáni leszállás időpontja: 15.45-16.00 

Az erről szóló tájékoztató megírásával és szülőkhöz való eljuttatásával megbízza a 

polgármestert és az aljegyzőt. 

 

Felelős: Kovács Sándor polgármester  

  dr. Babina Bernadett aljegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

9./  Marcali Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

Kovács Sándor polgármester: A Marcali Többcélú Kistérségi Társulás társulási 

megállapodása módosításra került a társulás szeptemberi ülésén. Ez többek között a belső 

ellenőrzés kiterjesztése a nemzetiségi önkormányzatokra, területfejlesztéssel kapcsolatos 

feladatok kiterjesztése a társult önkormányzatokra stb. 

Kovács Sándor polgármester: Megkérdezem, van-e kérdés, észrevétel? 
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Javaslom a módosított társulási megállapodás elfogadását. Aki egyetért a javaslattal, kérem 

kézfeltartással szavazzon! 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

103/2014.(XI.26.) számú képviselő-testületi határozata 

 

 

Nemesvid község képviselő-testülete a Marcali Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, azt az előterjesztéshez 

mellékelt formában elfogadja. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megállapodás módosításáról szóló 

képviselő-testületi határozatot a Társulás Elnöke részére küldje meg. 

  

Felelős: Kovács Sándor polgármester 

  dr. Babina Bernadett aljegyző 

Határidő: azonnal 

 

10./ Egyebek 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

10.1. Alpolgármester költségtérítéséről, illetve az arról való lemondásról szóló határozat 

kijavítása, módosítása 

 

Kovács Sándor polgármester: Az alakuló ülésen tévesen lett megállapítva az alpolgármester 

költségtérítésének összege az aljegyző tájékoztatása szerint, így javaslom a 85/2014.(X.27.) 

számú és a 86/2014.(X.27.) számú képviselő-testületi határozat módosítását. 

 

Aki egyetért a javaslattal, kérem kézfeltartással szavazzon! 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő 

határozatot hozta: 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

104/2014.(XI.26.) számú képviselő-testületi határozata 

 

 

Nemesvid község képviselő-testülete a 85/2014.(X.27.) számú és a 86/2014.(X.27.) számú 

képviselő-testületi határozatait az alábbiak szerint módosítja: 
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Neubauer Tibor alpolgármester részére a költségtérítés mértéke tiszteletdíjának 15 %-a, 

vagyis 15.700 Ft/hó. 

Neubauer Tibor alpolgármester az őt megillető 15.700 Ft/hó összegű költségtérítéséről – a 

lemondó nyilatkozata alapján – lemond. 

(Lemondó nyilatkozat az alakuló ülés anyagához mellékelve.) 

  

10.2. Iskolai kirándulásra támogatás megtárgyalása 

Kovács Sándor polgármester: A Nemesvidi iskola kért támogatást a 2014. december 6-ai 

kirándulásra, melyben elviszik a gyerekeket Kecskemétre. Javaslom, hogy a testület 50.000 Ft 

összegű támogatást adjon. 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

105/2014.(XI.26.) számú képviselő-testületi határozata 

 

 

Nemesvid község képviselő-testülete 50.000 Ft összegű támogatást biztosít a Nemesvidi 

általános iskola részére a gyermekek 2014. december 6-ai kecskeméti kirándulásához. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, a további intézkedések megtételére. 

  

Felelős: Kovács Sándor polgármestere 

Határidő: értelem szerint 

 

10.3. Nemesvid Községi Önkormányzat elmúlt időszakának értékelése, jövőbeni 

feladatok 

Kovács Sándor polgármester: Nemesvid község közmeghallgatása keretében az alábbiakról 

tájékoztatom a tisztelt megjelenteket: 

Az elmúlt 1 hónap alapján az a tapasztalatom, hogy jó kapcsolat alakult ki a képviselő-testület 

tagjai között. Tájékoztatok minden kedves érdeklődőt, hogy Dr. Skoda Lilla jegyző visszajött 

dolgozni, megosztották egymás között az aljegyzővel településeket, s Nemesvid továbbra is 

az aljegyzőnél marad, aki minden pénteken Nemesviden tart ügyfélfogadást, szeretettel várja 

az ügyfeleket. 

2013-as évben feljelentették az önkormányzatot a vásártéren lévő építési törmelék végett, 

melynek elszállításáról 80 %-ban már gondoskodtunk, még a maradékot is el szeretnénk 

szállítatni a megadott határidőre, 2014. december 15-ig. 

2014. október 23-án, Hoy Tibor napon részt vett a képviselő-testület, koszorúzás volt. 

2014. december 6-án egész napos kirándulás lesz a nemesvidi iskolásoknak Kecskemétre a 

testülettel együtt 

A sok esőzés miatt vízelvezetési problémák adódtak, Arany J. utcában jelenleg is 

hídfelszedést, ároktisztítást végzünk, Kossuth utcában ároktisztítást végzünk. 
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Hófogórendszer kiépítése folyamatban van. 

A Sávoly Invest a héten elvégez az összes munkával. Megjegyzem, hogy a frissen betonozott 

járdán kerékpár és gyalogosok nyomai vannak, megpróbáljuk kijavítani, de kérem a 

lakosságot figyeljen oda, és ne menjenek rá a frissen betonozott járdára, amíg meg nem köt. 

Honlap megrendelés folyamatban van, reméljük jövőre Nemesvid községnek is elkészül a 

hivatalos honlapja. 

Közmunkaprogramban folyamatosan részt veszünk. 3 fő közmunkás van november-

decemberben, illetve tanfolyam is indul 14 fővel Marcaliban. Emellett Somogysimonyiban is 

indult novemberben 11 fővel, decemberben 14 fővel kertész tanfolyam. 

Polgárőrség jól működik, 4-5 új tag is van, rendőrséggel is jó a kapcsolatunk. Szeretnék 

felállítani egy 20 fős polgárvédelmi szervezetet is, főleg a közelgő hó miatt. 

Az utcán kóborló kutyák gazdáinak hamarosan megy a felszólítás, ha a helyzet nem változik, 

az illetékes hatóság felé jelezni fogjuk. 

Jövő héten felállítjuk a fenyőfát a falu központjában, december 19-én délután lesz a 

karácsonyi műsor: gyerekek és nyugdíjasok is fellépnek. 

Szemétszállítással kapcsolatban: ma volt a gyűlés, veszteséges a cég, kompenzációt 

szeretnének, melyet meg is szavaztak. Nemesvidnek 792.398 e Ft+ÁFÁ-t kell fizetnie. 

Polgármesteri fogadóóra minden pénteken 14.00-15.00, minden páros hét pénteken még 

15.00-16.00 a német lakosságnak is tolmáccsal.   

 

Megkérdezem képviselő-társaimat, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 

Megkérdezem a megjelent helyi lakosokat, van-e valakinek kérdése, véleménye? 

Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt, és az ülést, illetve a közmeghallgatást 

bezárom. 

 

k.m.f. 

 

 

 Kovács Sándor dr. Babina Bernadett 

 polgármester     aljegyző 


