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Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

: 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; :  85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 

e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu 

               

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült:  Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. 

szeptember 21-én megtartott soron következő nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye:  Önkormányzat hivatali helyisége, Nemesvid (8738 Nemesvid, Rákóczi 

u. 2.) 

 

Jelen vannak:  Kovács Sándor polgármester, Neubauer Tibor alpolgármester, Szanyi 

Lajos, Némethné Bedővári Mónika, Kovács Gábor képviselők.  

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

Dr. Babina Bernadett jegyző 

 

Meghívottak:              Sebestyén András pénzügyi előadó 

 

 

Kovács Sándor polgármester: Tisztelettel köszöntöm a Nemesvid Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének ülésén a képviselőtársaimat, a jegyzőt, meghívott vendégünket. 

Megállapítom, hogy az 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.  

 

 

A képviselő-testület a nyílt testületi ülésen 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi 

napirendeket: 

 

 

1. A Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal I. félévi gazdálkodásáról 

beszámoló megtárgyalása 

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző 

mailto:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu?Subject=Email%20from%20www.iranymagyarorszag.hu
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      Meghívottak: Kocsis Mária pénzügyi ügyintéző 

                      Varga Sándorné pénzügyi ügyintéző 

 

2.   Nemesvid Község Önkormányzata I. félévi gazdálkodásáról beszámoló 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

Meghívottak: Sebestyén András pénzügyi ügyintéző 

       

3. Intézkedési terv megtárgyalása a Somogy Megyei Kormányhivatal 2016. évi 

komplex ellenőrzése során feltárt hiányosságok felszámolására Nemesvid Község 

vonatkozásában  

 Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

      4. Intézkedési terv megtárgyalása a Somogy Megyei Kormányhivatal 2016. évi   

komplex ellenőrzése során feltárt hiányosságok felszámolására a Somogyzsitfai Közös 

Önkormányzati Hivatal vonatkozásában 

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző 

 

5. A temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatának 

megtárgyalása (Intézkedési terv szerint) 

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző 

 

6. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

7. A helyi építési szabályzat hatályon kívül helyezése 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

     8. Szociális tűzifa pályázat benyújtásának megtárgyalása  

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

  

     9. Egyebek 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 
 

 

 

32/2016. (IX.21.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a 2016. szeptember 21-ei nyílt testületi ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja 

 

1. A Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal I. félévi gazdálkodásáról beszámoló 

megtárgyalása 

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző 

      Meghívottak: Kocsis Mária pénzügyi ügyintéző 

                      Varga Sándorné pénzügyi ügyintéző 

 

2.   Nemesvid Község Önkormányzata I. félévi gazdálkodásáról beszámoló 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 
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Meghívottak: Sebestyén András pénzügyi ügyintéző 

       

3. Intézkedési terv megtárgyalása a Somogy Megyei Kormányhivatal 2016. évi komplex 

ellenőrzése során feltárt hiányosságok felszámolására Nemesvid Község 

vonatkozásában  

 Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

      4. Intézkedési terv megtárgyalása a Somogy Megyei Kormányhivatal 2016. évi   komplex 

ellenőrzése során feltárt hiányosságok felszámolására a Somogyzsitfai Közös Önkormányzati 

Hivatal vonatkozásában 

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző 

 

5. A temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatának 

megtárgyalása (Intézkedési terv szerint) 

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző 

 

6. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

7. A helyi építési szabályzat hatályon kívül helyezése 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

     8. Szociális tűzifa pályázat benyújtásának megtárgyalása  

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

  

     9. Egyebek 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 
 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

 

 

1. A Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal I. félévi gazdálkodásáról 

beszámoló megtárgyalása 

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző 

 

 

dr. Babina Bernadett jegyző: Írásban kiküldésre került az előterjesztés. Annyi lenne a 

hozzáfűznivalóm, hogy Kocsis Mária 2016. október 12-től nyugdíjba megy, jelenleg is a 

felmentési idejét tölti, de a beszámolót még együtt készítették el az új kolléganővel, Varga 

Sándornéval, Évivel, akit egyúttal bemutatok a testületnek. Ha kérdésük van, már feltehetik az 

új kolléganőnek. 

 

Kovács Sándor polgármester: Mi is köszöntjük, és jó munkát kívánunk neki. Egyben 

megköszönöm Kocsis Mária munkáját, aki kb. 40 évig dolgozott a közigazgatásban és nagyon 

sokat segített nekünk. A beszámolóhoz nincs kérdésem, ha másnak sincs, javaslom 

elfogadásra. 
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Ellenszavazat? Tartózkodás? 

  

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

33/2016 (IX.21.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Somogyzsitfai 

Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi I. félévi beszámolóját. 

 

Felelős: dr. Babina Bernadett jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

2.  Nemesvid Község Önkormányzata I. félévi gazdálkodásáról beszámoló 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

Meghívottak: Sebestyén András pénzügyi ügyintéző 

 

 

Kovács Sándor polgármester: A beszámolóhoz nincs kérdésem, az előterjesztés írásban 

kiküldésre került. Ha másnak sincs, javaslom elfogadásra. 

 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

  

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

34/2016 (IX.21.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Somogyzsitfa 

Község Önkormányzata 2016. évi I. félévi beszámolóját. 

 

Felelős: Kovács Sándor polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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3. Intézkedési terv megtárgyalása a Somogy Megyei Kormányhivatal 2016. évi 

komplex ellenőrzése során feltárt hiányosságok felszámolására Nemesvid Község 

vonatkozásában  

 Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

 

dr. Babina Bernadett jegyző: A Somogy Megyei Kormányhivatal komplex ellenőrzést 

tartott 2016. júniusában az önkormányzatok és a Közös Hivatal vonatkozásában. A vizsgálat 

eredményéről egy összefoglaló ellenőrzési feljegyzést kaptunk, mely alapján egy intézkedési 

tervet kellett készíteni mind az önkormányzatra, mind a Hivatalra. Már erre a testületi ülésre 

is hoztunk be olyan napirendet, mely az intézkedési terv alapján készült. 

 

Kovács Sándor polgármester: Javaslom elfogadásra az intézkedési tervet. 

 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

  

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

35/2016 (IX.21.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja 

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának a Somogy Megyei Kormányhivatal 2016. évi 

komplex ellenőrzése során feltárt hiányosságok felszámolására elkészített Intézkedési Tervet. 

 

Felelős: Kovács Sándor polgármester 

  dr. Babina Bernadett jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

      4. Intézkedési terv megtárgyalása a Somogy Megyei Kormányhivatal 2016. évi   

komplex ellenőrzése során feltárt hiányosságok felszámolására a Somogyzsitfai Közös 

Önkormányzati Hivatal vonatkozásában 

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző 

 

Kovács Sándor polgármester: Javaslom elfogadásra a Hivatalra vonatkozó intézkedési 

tervet is. 

 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

  

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 



6 

 

 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

36/2016 (IX.21.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 

Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatalnak a Somogy Megyei Kormányhivatal 2016. 

évi komplex ellenőrzése során feltárt hiányosságok felszámolására elkészített Intézkedési 

Tervet. 

 

Felelős: dr. Babina Bernadett jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

5. A temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatának 

megtárgyalása (Intézkedési terv szerint) 

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző 

 

Kovács Sándor polgármester: Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy döntsön, 

hogy az „A” változat szerint a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben 

vállalkozásszerűen munkát végzők által nem kell fizetni temetőfenntartási hozzájárulás díjat, 

illetve temetőbe való behajtási díjat sem vagy a „B” változat szerint kell fizetni. Ez nem egy 

akkora település, hogy szükséges lenne behajtási díjról rendelkezni, én az A változatot 

javaslom. 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

  

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

37/2016 (IX.21.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 

1999. évi XLIII. törvény 40. § (3) bekezdése alapján a temetőkről és a temetkezésről szóló 

10/2015. (VI.29.) önkormányzati rendeletet felülvizsgálta, kiegészítve azzal a rendeletet, 

hogy a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők 

által nem kell fizetni temetőfenntartási hozzájárulás díjat, illetve temetőbe behajtási díjat sem. 

A fentiekben leírtak miatt a temetőkről és a temetkezésről szóló 10/2015. (VI.29.) 

önkormányzati rendelet módosítására előterjesztett rendelet-tervezetet elfogadja és 9/2016. 

(IX.21.) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja. 

Felelős: Kovács Sándor polgármester 

  dr. Babina Bernadett jegyző 

Határidő: értelem szerint 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 

 

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2016. (IX.21.) önkormányzati rendelete  

a temetőkről és a temetkezésről szóló  

10/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(A rendelet elfogadott és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. ) 

 

Kovács Sándor polgármester: A hatályon kívül helyező rendelet aláírása és kihirdetése 

idejére szünetet rendelek el. 

 

6. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

 

Kovács Sándor polgármester: Megkapták képviselőtársaim az előterjesztést, javaslom hogy 

adjuk be a pályázatot. 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

  

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

38/2016 (IX.21.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

 

1. Az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést 

hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, 

illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójához.  

 

2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, 

és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési 

önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az 

Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.  

 

3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és 
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a pályázatokról hozott döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet 

címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.  

 

4. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott 

és a pályázóktól bekért, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és 

mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel. 

 

 

Határidő: 2016. október 3. 

Felelős: Kovács Sándor polgármester 

Operatív felelős: Magyar Mária pénzügyi ügyintéző 

 

 

7. A helyi építési szabályzat hatályon kívül helyezése 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

Kovács Sándor polgármester: A Somogy Megyei Kormányhivatal a 2016. I. félévre kiadott 

munkaterv szerinti célvizsgálat keretében lefolytatta a helyi építési szabályzatok 

törvényességi felülvizsgálatát. 

 

A helyi építési szabályzatot megállapító 4/2002. (IX.25.) önkormányzati rendeletre 

törvényességi javaslat érkezett.  

 

A javaslat szerint szükséges a tárgyban alkotott helyi önkormányzati rendelet felülvizsgálata, 

a hatályos jogszabályok figyelembevételével a rendelet módosítása, illetve hatályon kívül 

helyezése. 

 

Az elmondottak alapján javaslom a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy 2017. 

december 31-ei dátummal helyezzük hatályon kívül. 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

  

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

39/2016 (IX.21.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogy Megyei Kormányhivatal 

Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Törvényességi 

Felügyeleti Osztályának 2016. július 7. napján kelt SOB/03/1326/2016. számú törvényességi 

javaslata alapján felülvizsgálta Nemesvid Község Önkormányzata helyi építési szabályzatáról 

szóló 4/2002. (IX.25.) önkormányzati rendeletét, és megállapította, hogy az előterjesztésben 

és mellékletében részletezett okok miatt a rendelet hatályon kívül helyezése vált szükségessé. 

 

Ütemterv elkészítésének határideje: 2016. október 24. 

Felelős: Kovács Sándor polgármester 

Értesül: Somogy Megyei Kormányhivatal 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta 

 

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2016. (IX.21.) önkormányzati rendelete  

helyi építési szabályzatról szóló 4/2002. (IX.25.)  

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

(A rendelet elfogadott és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. ) 
 

 

     8. Szociális tűzifa pályázat benyújtásának megtárgyalása  

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

  

Kovács Sándor polgármester: Megkapták képviselőtársaim az előterjesztést, javaslom hogy 

adjuk be a pályázatot. 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

  

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

40/2016 (IX.21.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 
 

1.) A belügyminiszter pályázatot hirdet a Magyarország 2016. évi központi 

költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok 

támogatásai fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím szerinti települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatására. A pályázati kiírás 5/a pontja alapján Nemesvid Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a település pályázatot nyújt be kemény lombos 

szociális tűzifa igénylésére. 

2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 2015. évi 

átlagos közfoglalkoztatási létszám adatának, illetve a 2016. január 1-ei 

lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adatának együttes száma alapján a 

maximálisan igényelhető, összesen 108 m
3
 keménylombos tűzifa iránt nyújtsa be 

pályázatát.  
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3.) A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől 

ellenszolgáltatást nem kér, és vállalja a tüzelőanyag szállításából, - ideértve a 

rászorulókhoz való eljuttatást is, - származó költségeket.  

 

 

Felelős: Kovács Sándor polgármester 

Közreműködik: dr. Babina Bernadett jegyző  

Határidő: 2016. szeptember 30. – az igény benyújtására 

 

     9. Egyebek 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 
 

9.1. Nemesvid Községi Önkormányzat Főzőkonyhájának bérleti-üzemeltetési szerződés 

módosításának megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

                       

Kovács Sándor polgármester: Az előterjesztés kiküldésével egyidejűleg hívott a 

Gyermekélelmezési Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (GYÉK 2000 Kft.) vezetője is, hogy 

meghosszabbítjuk-e a szerződést. Javaslom meghosszabbításra. 

Szanyi Lajos képviselő: Megvizsgáltuk tavaly is, ennél jobb feltételeket nem kaptunk más 

konyhától. Szerintem is hosszabbítsuk meg. 

Neubauer Tibor alpolgármester: Egyetértek vele. 

Kovács Sándor polgármester: Egyetértek vele. Aki elfogadja az előterjesztést, az 

kézfeltartással szavazzon! 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

  

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

41/2016 (IX.21.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Gyermekélelmezési 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (GYÉK 2000 Kft.). és Nemesvid Községi Önkormányzat 
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Főzőkonyhájának Bérleti-üzemeltetési szerződés meghosszabbításához 2016. szeptember 1-

től 2017. szeptember 1-ig terjedő időszakra. A szükséges intézkedések megtételével, 

szerződés aláírásával megbízza a polgármestert. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kovács Sándor polgármester 

 

 

9.2 Gyógyszertári polcok eladásának megtárgyalása 

 

Kovács Sándor polgármester: Megkeresett egy úr telefonon, hogy szeretné megvásárolni a 

gyógyszertárunk polcait, mert patikamúzeumot nyitnának. 

 

Szanyi Lajos képviselő: Nem támogatom, utána meg nekünk kellene új polcokat vásárolni. 

 

Németné Bedővári Mónika képviselő: Egyetértek vele, nem támogatom a polcok eladását. 

 

Kovács Sándor polgármester: Rendben, akkor nem javaslom a gyógyszertári polcok 

eladását. 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

  

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

42/2016 (IX.21.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem járul hozzá az Önkormányzat 

tulajdonában lévő polcok eladásához. A szükséges intézkedések megtételével, az ajánlatevő 

értesítésével megbízza a polgármestert. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kovács Sándor polgármester 

 

 

9.3 Biztosítás megtárgyalása 

 

Kovács Sándor polgármester: Megkeresett a biztosítási üzletkötőnk, hogy meg kellene 

emelni a biztosított ingatlanok összegét, ez vonatkozik a tornateremre, iskolára, 

kamerarendszerre, orvosi rendelő eszközeire, buszmegállókra. A biztosított érték így 261 

millióról 531 millióra emelkedne, viszont az éves díj is kb. a duplájára: 74 e Ft helyett 150 e 

Ft-ra emelkedne. Viszont konkrétan nem tudom, milyen káresemény esne bele, gondolok itt a 

mostani buszmegállós rongálásra. 
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Szanyi Lajos képviselő: Tisztázni kell, hogy konkrétan mit takar ez a biztosítás, majd utána 

tudunk róla dönteni. 

 

Kovács Sándor polgármester: Egyetértek vele, utánajárok és tájékoztatom a testületet, majd 

akkor döntünk róla. 

 

 

9.4 Nagy Margit kérelmének megtárgyalása 

 

Kovács Sándor polgármester: Megkeresett a Nagy Margit, aki szolgálati lakásban lakik, 

hogy probléma van a lakással, jön le a vakolat, rosszak a falak, omladozik. Kéri az 

Önkormányzat segítségét. Meg kellene nézni ezt az ingatlant. 

 

Szanyi Lajos képviselő: Azt gondolom, a gyermeke kőműves, soha még csak be se pucolta. 

Mióta ott lakik, nem csinált a házzal semmit. 

 

Némethné Bedővári Mónika képviselő: Szerintem az anyagokat odaadjuk és a fia csinálja 

meg. 

 

Kovács Sándor polgármester: Szerintem elő kell keresni a szerződést, mi van abban 

konkrétan leírva, mi a bérlő és mi az önkormányzat kötelessége, és majd utána döntsünk. 

 

Kovács Gábor képviselő: Más téma: szeretném jelezni, hogy a kisvidi kamerák nem 

működnek, meg kell nézetni a karbantartókkal. 

 

Kovács Sándor polgármester: Rendben. Még annyit szeretnék mondani, hogy idén mi 

vagyunk a sorosak a 6 település közül az évvégi ünnepség és vacsora megszervezésében.  

Kérem gondolják végig képviselőtársaim, hogy a vacsorát stb. hogyan oldjuk meg és 

legközelebbi ülésünkön megbeszéljük. 

 

Szanyi Lajos képviselő: Nekem csak annyi lenne a kérésem, hogy ne karácsony előtt, mert 

minden nap dolgozom, hanem inkább a két ünnep között legyen megtartva. 

 

Kovács Sándor polgármester: Szerintem is jobb lenne, december 29-e csütörtök, szerintem 

az jó időpont lenne. 

 

 

9.5 Nemesvid Község Önkormányzata törzskönyvi bejegyzés módosítása 

 

Kovács Sándor polgármester: Megkapták az előterjesztést képviselő-társaim, javaslom 

elfogadásra. 

 

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

43/2016. (IX.21.) számú képviselő-testületi határozati javaslat 
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A Képviselő-testület dönt arról, hogy 

 

1.) Nemesvid Község Önkormányzata tevékenységei sorába felveszi a 104037 

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés kormányzati funkciót. 

2.) Felkéri a Jegyzőt, hogy az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

rendelet módosítását a kormányzati funkciók pontosítása érdekében a következő soros 

testületi ülésre készítse elő. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kovács Sándor polgármester 

Operatív felelős: dr. Babina Bernadett jegyző 

                            Sebestyén András pénzügyi ügyintéző 

 

 

 

Kovács Sándor polgármester: Megkérdezem képviselő-társaimat, van-e valakinek kérdése, 

észrevétele? 

 

Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt, és az ülést bezárom. 

 

 

k.m.f. 

 

 Kovács Sándor dr. Babina Bernadett 

 polgármester     jegyző 


