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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. november 

14-én megtartott soron következő nyílt üléséről és közmeghallgatásáról. 

 

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 

 

Jelen vannak: 5  érdeklődő helyi lakos 

 

 

Kovács Sándor polgármester: Tisztelettel köszöntöm a Nemesvid Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének ülésén a képviselőtársaimat, a jegyzőt, jelenlévőket. 

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 háromnegyedévi gazdálkodásáról 

beszámoló megtárgyalása 

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző 

mailto:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu?Subject=Email%20from%20www.iranymagyarorszag.hu
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2. Nemesvid Község Önkormányzata háromnegyedévi gazdálkodásáról beszámoló 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

Meghívottak: Sebestyén András pénzügyi ügyintéző 

       

      3. Marcali Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi belső ellenőrzési ütemtervének 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

4. A hulladékgazdálkodás helyi rendjéről szóló rendelet felülvizsgálatának 

megtárgyalása (Intézkedési terv szerint) 

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző 

 

5. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának 

megtárgyalása  

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző 

 

      6. A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

      7. Általános iskolák felvételi körzetének kijelölésének megtárgyalása 
 Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

8. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és megsértésük jogkövetkezményeiről 

szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása 
Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző 

 

      9. Egyebek 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 
 

 

 

48/2016. (XI.14.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a 2016. november 14-ei nyílt testületi ülésén és közmeghallgatásán 

az alábbi napirendeket tárgyalja 

 

1. A Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal háromnegyedévi gazdálkodásáról 

beszámoló megtárgyalása 

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző 

       

2. Nemesvid Község Önkormányzata háromnegyedévi gazdálkodásáról beszámoló 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

Meghívottak: Sebestyén András pénzügyi ügyintéző 

       

      3. Marcali Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi belső ellenőrzési ütemtervének 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 
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4. A hulladékgazdálkodás helyi rendjéről szóló rendelet felülvizsgálatának megtárgyalása 

(Intézkedési terv szerint) 

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző 

 

5. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának megtárgyalása  

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző 

 

      6. A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

      7. Általános iskolák felvételi körzetének kijelölésének megtárgyalása 

 Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

8. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és megsértésük jogkövetkezményeiről 

szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása 

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző 

 

      9. Egyebek 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 
 

 

 
 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

 

 

1. A Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal háromnegyedévi 

gazdálkodásáról beszámoló megtárgyalása 

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző 

 

dr. Babina Bernadett jegyző: Írásban kiküldésre került az előterjesztés. Takarékos 

gazdálkodás jellemezte az idei évet. Ha van kérdés, szívesen válaszolok. 

 

Kovács Sándor polgármester: A beszámolóhoz nincs kérdésem, 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 

49/2016 (XI.14.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
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Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Somogyzsitfai 

Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi háromnegyedévi beszámolóját. 

 

Felelős: dr. Babina Bernadett jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

2. Nemesvid Község Önkormányzata háromnegyedévi 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 

50/2016 (XI.14.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Nemesvid Község 

Önkormányzata 2016. évi háromnegyedévi beszámolóját. 

 

Felelős: Kovács Sándor polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

      3. Marcali Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi belső ellenőrzési ütemtervének 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

Kovács Sándor polgármester: A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 

ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a helyi önkormányzatra 

vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a belső ellenőrzési vezető az előző év november 30-ig 

megküldi a jegyző részére, a képviselő-testület a tervet december 31-ig hagyja jóvá. 

Szőkedencs Község Önkormányzata a belső ellenőrzési feladatokat a Marcali Kistérségi 

Többcélú Társulás munkaszervezete által látja el. A fentieknek megfelelően megkaptuk a jövő 

évi belső ellenőrzési tervet. Minket most érinteni fog, ha jól láttam. Javaslom elfogadásra. 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 
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A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 

 

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

határozatot hozta 

 

 

Nemesvid Önkormányzatának Képviselő-testülete 

51/2016 (XI.14.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Nemesvid Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete a Marcali Kistérségi Többcélú 

Társulás 2017. évi ellenőrzési ütemtervét az 1. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően 

jóváhagyja.  

 
 

Felelős: Kovács Sándor polgármester  

Határidő: értelem szerint 

 

 

4. A hulladékgazdálkodás helyi rendjéről szóló rendelet felülvizsgálatának 

megtárgyalása (Intézkedési terv szerint) 

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző 

 

dr. Babina Bernadett jegyző: Ahogy az előterjesztésben is leírtam, a Somogy Megyei 

Kormányhivatal 2016. júniusában végzett komplex ellenőrzése folytán megállapította, hogy a 

jelenleg hatályban lévő önkormányzati rendelet módosítására van szükség. Ennek oka: az Ör.-

ből hatályon kívül kell helyezni az időlegesen használt ingatlan fogalmát, az Ör.-t ki kell 

egészíteni a hulladékszállítás gyakoriságának meghatározásával. Ennek eleget tettem, kérem a 

testületet is ennek elfogadására. 

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

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2016.(XI.14.) sz. Önkormányzati rendelete 

a  h u l l a d é k g a z d á l k o d á s  h e l y i  r e n d j é r ő l  szóló  

2/2014 . (II.4.) sz. önkormányzati rendelete módosításáról 

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

 

 

5. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának 

megtárgyalása  

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző 

 

dr. Babina Bernadett jegyző: Az előterjesztés kiküldésre került. Az előző testületi ülésen a 

törzskönyvi bejegyzést módosítottuk, mivel idei évtől törvény előírja a hátrányos helyzetű 

gyermekek szünidei étkeztetés biztosítását, és ezt ezen a kormányzati funkción kell 

lekönyvelnünk. Az SZMSZ módosítást is elkészítettem a határozati javaslatnak megfelelően. 
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Kovács Sándor polgármester: Javaslom elfogadásra. 

 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2016.(XI.14.) önkormányzati rendelete 

a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

14/2014. (X.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

 

 

6. A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

Kovács Sándor polgármester: Megkapták az előterjesztést képviselő-társaim. Annyiban 

módosítanám, hogy nem javaslok jövedelemhatárt megszabni a rendeletben. 

 

Szanyi Lajos képviselő: Egyetértek vele. 

 

Kovács Sándor polgármester: Javaslom elfogadásra akkor azzal a kitétellel, hogy a rendeletben 

ne legyen jövedelemhatár megszabva. 

 

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

Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

13/2016(XI.14.) önkormányzati rendelete 

A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól 

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

 

 

      7. Általános iskolák felvételi körzetének kijelölésének megtárgyalása 
 Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

Kovács Sándor polgármester: Megkapták az előterjesztést, miszerint a képviselő-testületnek 

döntenie kell a 2017/18-as tanévre vonatkozóan az iskolai felvételi körzethatárról. Nemesvid 

község tekintetében egyértelmű: Nemesvid és Marcali. Javaslom jóváhagyásra. 

 

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 

52/2016 (XI.14.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
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Nemesvid Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2017/18-as tanévre vonatkozóan az 

általános iskolai felvételi körzethatár tekintetében változást nem lát szükségesnek, továbbra is 

Nemesvid és Marcali települést jelöli ki. A Somogy Megyei Kormányhivatal értesítésével 

megbízza a polgármestert és a jegyzőt. 

 

Felelős: Kovács Sándor polgármester 

  dr. Babina Bernadett jegyző 

Határidő: 2016. november 30. 

 

 

8. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és megsértésük jogkövetkezményeiről 

szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása 
Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző 

 

dr. Babina Bernadett jegyző: A testület felkérésének eleget téve elkészítettem a rendeletet. 

Ez főleg a rendezetlen ingatlanok, kóbor kutyák miatt volt szükséges. 

 

Kovács Sándor polgármester: Igen, remélem ezzel kicsit sarkalljuk az embereket a 

jogkövető magatartásra. Javaslom elfogadásra. 

 

 

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

Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

14/2016(XI.14.) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megsértésük jogkövetkezményeiről 

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

 

Kovács Sándor polgármester: A rendeletek aláírása és kihirdetése idejére szünetet rendelek 

el. 

      9. Egyebek 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

9.1 Falu karácsonyának megtárgyalása 

 

Farkas János polgármester: Szeretnénk megvendégelni a nemesvidi családokat, időseket, 

gyermekeket. Minden család kapna Erzsébet utalványt, illetve lenne egy ünnepi vacsora 

műsorral. A vacsorára el kell különíteni 300 e Ft-ot, a Gyék-kel lebeszélem, illetve 1.700 e Ft-

ért kellene rendelni Erzsébet utalványt, és a családoknak elosszuk. 

 

Szanyi Lajos képviselő: Egyetértünk vele, ez szép gesztus, hogy mindenki egyformán lesz 

megvendégelve. 

 

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

53/2016 (XI.14.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Nemesvid Község Önkormányzat Képviselőtestülete támogatja a falu karácsonyának 

megszervezését. Ebben lenne mindenki részére 2016. december 16-án egy ünnepi vacsora, 

illetve Erzsébet utalvány egyenlő arányban elosztva egy ünnepi műsorral egybekötve. Az 

Erzsébet utalvány megrendelésével 1.700 e Ft értékben, illetve a vacsora megrendelésével 

max. 300 e Ft értékben megbízza a Polgármestert. A műsorral – musical előadás- kapcsolatos 

megállapodás aláírásával megbízza a Polgármestert. 

 

Felelős: Kovács Sándor polgármester 

Határidő: 2016. december 16. 

 

 

9.2 2016. évről beszámoló 

 

Kovács Sándor polgármester: 2016-os évben 3 pályázatot adott be az önkormányzat: 

szociális tűzifára, mely sajnos csak fele a tavalyinak, 57 m3, adósságkonszolidációs 

pályázatra, 10 m Ft-ra. eredmény november 15-e után várható és önhikire, hogy a kistérségi 

tartozásainkat rendezni tudjuk. Idei évben a települési támogatásra kapott központi támogatás 

2 m Ft-al kevesebb. Ebből fizetjük pl. a szemétszállítást, rendkívüli támogatásokat, 

lakásfenntartást stb. Iskolakezdési támogatás is volt idén, 5 e Ft az általános iskolásoknak, 10 

e Ft a közép-és felsőfokú tanulóknak. December 1-én a nemesvidi gyermekek Kaszóra 

mehetnek a Mikulás karavánra. Gazdálkodásunk stabil, felelősségteljes, kevés tartalékot is 

tudtunk összerakni. 

Közmunkaprogramokban az idén is részt vettünk: 3 program volt, összesen 37 fő 

közmunkással. Eszközöket is sikerült beszereznünk ennek keretében. 2 új fóliaházat 

készítettünk, elkezdtük a buszmegállókat felújítani, kerítést cseréltünk az iskolánál, 

sportpályánál. Veszélyes fát kivágattunk a templomnál. Volt iskolaudvart kipucoltuk. 

Rendőrséggel jó a kapcsolat, közbiztonság is jó, köszönhetően még a polgárőröknek, 

kamerarendszernek. 

Idén nem tartottunk falunapot, helyette lesz a falu karácsonya december 16-án 13 órától. 

December 219-én mi szervezzük a Közös Hivatal záróestjét. 

 

Helyi lakos: Mikor várható, hogy a Hunyadi utcában elkészül a buszmegálló? 

 

Kovács Sándor polgármester: Jövő héten elkészül. 

 

Helyi lakos: Lakatlan ingatlanok: sokszor 1,5-2 méteres gaz. Nem lehet ezeket a 

tulajdonosokat megbüntetni? 
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Kovács Sándor polgármester: Mostantól már a felszólítás mellett tudunk büntetni is, persze 

csak ha át is tudjuk vetetni. Elfogadtuk ezt a rendeletet. Ami nagyon rendetlen ingatlan, azt 

továbbra is az önkormányzat átvállalja, kitisztítja. 

 

Helyi lakos: Posta vizsgálódik az eldobált küldemények ügyében? 

 

Kovács Sándor polgármester: Úgy tudom, hogy igen. Önkormányzat megkapott minden 

levelet, de tudom, hogy sokan nem kaptak a faluban. Ez egy helyettes postás volt, reméljük 

többet ilyen embert nem vesznek fel. 

Helyi lakos: Központi lebontott ingatlanok helyével mik a tervek? 

 

Kovács Sándor polgármester: Először parkosítjuk, és ha lesz rá lehetőség pályázat útján 

vagy az Önkormányzat össze tudja rakni, játszóteret szeretnénk oda kialakítani. 

 

Helyi lakos: Jelezni szeretném, hogy a honlapunkon kevés dolog van. Legyenek szívesek 

gyakrabban frissíteni, falu eseményeiről több információt, képet felrakni. Nemes előnevű 

települések még összegyűlnek? 

 

Kovács Sándor polgármester: Igen, 2017-ben Nemesdéd, 2018-ban Nemesvid lesz a 

házigazdája ennek a találkozónak. Jól működik azóta is. 

 

Kovács Sándor polgármester: Megkérdezem képviselő-társaimat, jelenlévőket, van-e 

valakinek még kérdése, észrevétele? 

 

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

 

 

k.m.f. 

 

 Kovács Sándor dr. Babina Bernadett 

 polgármester     jegyző 


