
 

 
 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

: 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; 85/521-011 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

 

Készült:  Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 9-én 10:00 

órai kezdettel a Nemesvid, Rákóczi u. 2. szám alatt megtartandó nyílt üléséről 

 

 

Jelen vannak:  Kovács Sándor polgármester, Bedővári Mónika alpolgármester, Szanyi Lajos 

képviselő, Nyári Anita képviselő  

 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

Dr. Babina Bernadett jegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: Husztiné Sándor Orsolya igazgatási ügyintéző 

 

Kovács Sándor Polgármester:  

Tisztelettel köszöntöm Nemesvid Község Képviselő-testületének nyílt ülésén a képviselőtársaimat, 

a jegyzőt, Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézőjét. 

Megállapítom, hogy a nyílt ülés határozatképes, mert a megválasztott 5 képviselőből 4 képviselő 

jelen van. Az ülést megnyitom.  

 

Kovács Sándor Polgármester: 

Kérem a meghívóban szereplő napirendi javaslatban lévő napirend tárgyalásának és annak 

sorrendjének elfogadását. 

Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. 

Köszönöm. 

 

Ellenvélemény? 

Tartózkodás? 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

20/2020. (VII.9.) számú képviselő-testületi határozata 

 

A képviselő-testület a nyílt ülésen az alábbi napirendet tárgyalja: 
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1. Tájékoztatás a veszélyhelyzet ideje alatt a polgármester által meghozott döntésekről 

(írásbeli és szóbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

   

2. Nemesvid Község Önkormányzata 2020-2025. évekre szóló gazdasági programjának 

megtárgyalása (írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

3. Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése” 

pályázat beadásának megtárgyalása (írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

4. 2019. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről szóló beszámoló megtárgyalása (írásbeli 

előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

5. Tanulmányokhoz kapcsolódó támogatások megtárgyalása (írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

6. Nemesvid Község önkormányzata 2020. évi költségvetésének (4/2020. (II.17.) sz. rendelet) 

módosításának megtárgyalása (írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

7. Délzalai Víz-és Csatornamű Zrt.2019. évi beszámolójának megtárgyalása, tőkeemelési 

javaslatának megtárgyalása (írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

8. Sajó Zsolt vételi ajánlatának megtárgyalása (írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

9. Libella Műszaki Szolgáltató Bt. éves hídvizsgálati megbízásának megtárgyalása (írásbeli 

előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

10. Egyebek 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

- temetkezési rendelet felülvizsgálatának megtárgyalása 

- adótartozások megtárgyalása 

 

 

 

Napirend tárgyalása 

 

1. Tájékoztatás a veszélyhelyzet ideje alatt a polgármester által meghozott döntésekről  

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 
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Kovács Sándor polgármester: Írásban megküldésre került, néhány mondattal szeretném még 

kiegészíteni a tájékoztatót. 

 

1.) Falugondnokot nem akartam egyedül választani. Új embert nem akartam a veszélyhelyzet 

ideje alatt.  

2.) Élelmiszer csomag: Egyedi elbírálás alapján 8-10 csomag került kiosztásra 3.500-4.200,- 

forint közötti értékben. 

3.) Szanyi Lajos kommunális dolgozó béremelése: Megnövekedett a munkája, kapcsolatot 

tartott a falubeliekkel, házról-házra járt. A hasonló munkakörben dolgozók bérében nagy a 

különbség, ezt szerettem volna orvosolni. 

4.) Mezőgazdasági program zöldségeinek szociális alapon való kiosztása: Nem tudtuk előre, 

hogy meddig tart a veszélyhelyzet. Erre azért volt szükség, hogy amit megtermelünk 

közmunka program keretén belül, az kiosztható legyen ingyenesen a rászorulók között. 

5.) Az óvodában a Marcali Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya tartott ellenőrzést. Az 

ellenőrzés során nem találták megfelelőnek az öltöző szekrényt. 240.000,- forint értékben 

lett öltözőszekrény vásárolva, valamint az elektromos hálózat cseréje is megtörtént. 

6.) 2020. július 1-vel elindult a falugondnoki szolgálat. 

7.) A tavaly évi gondatlan pénzkezelés miatt 2.600.000,- forint hiány volt a Somogyzsitfai 

Közös Önkormányzati Hivatalnál. Somogyzsitfa fizette ki. Nemesvid a saját részét elutalta 

Somogyzsitfának. 

 

dr. Babina Bernadett jegyző: Visszakapják a falvak, amint visszaszerzésre kerül a pénz. A 

Nemzeti Adó és Vámhivatal költségvetési csalás ügyében folytat nyomozást. Reményeink szerint, 

sikerül valamekkora összeget visszakapnunk. 

 

Kovács Sándor polgármester: Tájékoztatom továbbá képviselő-társaimat, hogy veszélyhelyzet 

ideje alatt textil maszkokat készíttettem egy somogyzsitfai varrónővel. Drágállottam. Megvásárlásra 

került a nyersanyag és az óvodában varrták a maszkokat. Lakosság részére lett kiosztva. Vásárolva 

lett kézfertőtlenítő, orvosi maszk, 3 db kézfertőtlenítő automata. Egy az orvosi rendelőbe, egy az 

iskola étkezőjébe és egy az önkormányzathoz kerül. Tartalékkészletünk is van. Rendelkezünk 700 

db orvosi maszkkal, 25 liter kézfertőtlenítővel, 10 liter felületi fertőtlenítő szerrel, 100 pár 

gumikesztyűvel. 400-450.000,- forintot fizetett ki az önkormányzat a védekezésre. 

 

A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 4 fő  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta:  

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

21/2020.(VII.9.) számú képviselő-testületi határozata 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 

veszélyhelyzet fennállása alatt a polgármester által meghozott határozatokról szóló tájékoztatót. 

 

Felelős: Kovács Sándor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

2. Nemesvid Község Önkormányzata 2020-2025. évekre szóló gazdasági programjának 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 
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Kovács Sándor polgármester: Az alakuló ülést követő 6 hónapon belül a képviselő-testületnek el 

kell fogadnia a 2020-2025. évekre vonatkozó gazdasági programot. A veszélyhelyzet miatt ez a 

határidő kicsit kitolódott, de ezt a testülettel személyesen szerettem volna egyeztetni és elfogadni. A 

képviselő-testülettel történő előzetes egyeztetés alapján elkészítettem, mely előterjesztésként 

kiküldésre került. 

 

Bedővári Mónika alpolgármester: Igen, ezeket szeretnénk, amik benne vannak.  

 

Kovács Sándor polgármester: Javaslom elfogadásra. Aki egyetért a javaslattal, kérem, 

kézfeltartással szavazzon! 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

 

 

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta 

 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

22/2020 (VII.9.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerint elfogadja az 

Önkormányzatnak a 2020-2025. évekre vonatkozó Gazdasági Programját. 

 

Felelős:  Kovács Sándor polgármester 

Határidő:  folyamatos 

 

 

 

3. Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése” 

pályázat beadásának megtárgyalása  

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

Kovács Sándor polgármester: Pályázni szeretnénk egy 8 személyes kis buszra, ami 

akadálymentesített, rámpa lenne rajta, hogy tolókocsival is használható legyen. Magyar Falu logója 

kerülne rá. Megérkezett a közmunka program keretében pályázott Opel Combo is. 

 

Bedővári Mónika alpolgármester: Esélynövelő lehet a gyerekszállítás. Jótékony célra oda lehetne 

adni rászorulóknak. 

 

Szanyi Lajos képviselő: Támogatom, hogy odaadjuk. 

 

Kovács Sándor polgármester: Javaslom elfogadásra. Aki egyetért a javaslattal, kérem, 

kézfeltartással szavazzon! 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

 

 

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

23/2020 (VII.9.) számú képviselő-testületi határozata 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Magyar Falu 

Program keretében a „Tanya-és falugondnoki buszok beszerzése” alprogramra pályázatot nyújt be 

Nemesvid Község Önkormányzata. A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza 

nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül. 

 

 

Felelős: Kovács Sándor polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

4. 2019. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről szóló beszámoló megtárgyalása  

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

Kovács Sándor polgármester: Megkapták írásban a beszámolót.  

 

dr. Babina Bernadett jegyző: A zárszámadással együtt a belső ellenőrzéssel kapcsolatos 2019. évi 

beszámolót is el kell fogadni. Most kaptuk meg Forró Barbara belső ellenőrtől az összefoglaló 

jelentést. A hiányosságok orvoslása folyamatban van. Frissítve vannak a régi szabályzatok és 

készülnek az újak. Jól haladunk. 30-40 darab kell. 

 

Kovács Sándor polgármester: Javaslom elfogadásra. Aki egyetért a javaslattal, kérem, 

kézfeltartással szavazzon! 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

 

 

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

24/2020 (VII.9.) számú képviselő-testületi határozata 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2019. évi éves 

összefoglaló ellenőrzési jelentésről szóló beszámolót és a melléklet szerint elfogadja.  

 

 

Felelős:  Kovács Sándor polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

5. Tanulmányokhoz kapcsolódó támogatások megtárgyalása  

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 
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Kovács Sándor polgármester: Javaslatom az, hogy a támogatás összege maradjon a tavalyi. Az 

általános iskolás és középiskolás tanulóktól továbbra is számlát kérünk az iskolaszerek vásárlásáról. 

A számla ellenében kerül kifizetésre a támogatás összege. A főiskolásoknál és egyetemistáknál ettől 

eltekintünk. 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

 

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

25/2020 (VII.9.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemesvidi állandó lakosú általános 

iskolában tanuló gyermekek részére tanulmányokhoz kapcsolódó támogatásként 5.000,- Ft 

támogatást nyújt a települési támogatásokról és egyéb szociális ellátásokról szóló rendelet 15.§ (2)-

(4) bekezdés alapján. 

 

A középiskolában tanulmányokat folytatók és a nappali rendszerű felsőfokú tagintézményben 

tanulmányokat folytatók részére 10.000,- Ft tanulmányokhoz kapcsolódó támogatást nyújt. A 

tanköteles kort betöltött tanulók részére a támogatás kifizetésére a tagintézmény által szeptember 

hónapban kiállított iskolalátogatási igazolás alapján kerülhet sor. 

 

Az általános iskolában tanuló diákok támogatása számla bemutatása ellenében történik. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tanulmányokhoz kapcsolódó támogatás 

kifizetésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Kovács Sándor polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

6. Nemesvid Község önkormányzata 2020. évi költségvetésének (4/2020. (II.17.) sz. rendelet) 

módosításának megtárgyalása  

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

dr. Babina Bernadett jegyző: A közös hivatal fenntartásához való hozzájárulás csökkent 

2.100.000,- forintra. Megérkezett az állami támogatás. 

 

Kovács Sándor polgármester: Javaslom elfogadásra az előterjesztés alapján Nemesvid 2020. évi 

költségvetési rendeletének módosítását. 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 
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Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelete 

Nemesvid Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.17.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

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

 

 

7. Délzalai Víz-és Csatornamű Zrt. 2019. évi beszámolójának megtárgyalása, tőkeemelési 

javaslatának megtárgyalása  

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

Kovács Sándor polgármester: Az írásbeli előterjesztés meg lett küldve. Javaslom a beszámoló 

elfogadását. Tőkeemelést nem javaslom. 

 

Bedővári Mónika alpolgármester: Egyetértek. 

 

Kovács Sándor polgármester: Javaslom elfogadásra. Aki egyetért, kérem, kézfeltartással 

szavazzon! 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

 

 

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

26/2020 (VII.9.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

1. Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Délzalai Víz- és 

Csatornamű Zrt. (8800 Nagykanizsa, Kisfaludy u. 15/a.) 2019. évi beszámolóját és az 

előterjesztés melléklete szerint elfogadja. 

2. Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy a Délzalai Víz-és 

Csatornamű Zrt.-nél nem áll szándékában tőkeemelést megvalósítani. 

 

Felelős:  Kovács Sándor polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

 

8. Sajó Zsolt vételi ajánlatának megtárgyalása  

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 
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Kovács Sándor polgármester: A Jókai utcában lévő önkormányzati tulajdonban álló sarok telket 

akarja megvásárolni. Nem zárkózik el a testület az eladástól, de szeretnénk érte nagyobb összeget 

kapni. Mi a javaslata a testületnek? 

 

Nyári Anita képviselő: Szerintem megér az a telek 1.000.000 Ft-ot is, az önkormányzat kérjen érte 

annyit. 

 

Kovács Sándor polgármester: Rendben. Megkeresem a vevőt és javaslom az 1.000.000 Ft 

vételárat. De előtte megkeresem az ingatlanbecslőt a pontos érték felmérésével. 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

 

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

27/2020 (VII.9.) számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nemesvid …. 

hrsz-ú ingatlant értékesíti. Az önkormányzat ingatlanforgalmi értékbecslés alapján fogja az 

ingatlan értékét meghatározni. Előzetes szándéknyilatkozat szerint: 1.000.000 Ft összeget 

szeretne érte kérni. 

2. Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában 

levő Nemesvid, ….. hrsz.-ú alatti ingatlant felértékelteti. A képviselő-testület felkéri a 

polgármestert, hogy az ingatlanra kérjen ingatlan értékbecslői szakvéleményt.  

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, valamint a jegyzőt, hogy Nemesvid Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, és a 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3./2013. (IV.29.) önkormányzati rendelete alapján az 

értékbecslést követően a felhívás közzétételéről gondoskodjon.  

 

 

Felelős: Kovács Sándor polgármester 

Határidő: értékbecslésre: 2020.augusztus 10. 

                        közzétételre: 2020. szeptember10. 

 

 

9. Libella Műszaki Szolgáltató Bt. éves hídvizsgálati megbízásának megtárgyalása  

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

Kovács Sándor polgármester: Bár a megkeresésben még 2 híd szerepel, de megkerestem őket és 

tájékoztattak, hogy Nemesvid községben 1 híd vizsgálatát kell elvégezniük, ami a Petőfi utcában 

van. Kedvezményes áron, 20.000 Ft+ÁFA áron elvégzik. Javaslatom, törvényi kötelezettség, 

rendeljük meg. 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

 

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

28/2020 (VII.9.) számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Libella Műszaki Szolgáltató 

Bt.-t az éves hídvizsgálattal kedvezményes nettó 20.000 Ft+ ÁFA áron. A szükséges 

intézkedésekkel megbízza a Polgármestert. 

 

Felelős:  Kovács Sándor polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

10. Egyebek 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

 

Szanyi Lajos képviselő: Mielőtt elkezdjük az egyebeket, sok helyen van árvíz az országban. Nincs 

homok Nemesviden, ha itt is hírtelen árvíz lenne. 200 darab zsákra is szükség lenne. Az orvosi 

rendelő udvarába le lehetne rakni. 

 

Kovács Sándor polgármester: 5 m3 elég? 

 

Szanyi Lajos képviselő: Elég. 

 

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

29/2020 (VII.9.) számú Képviselő-testületi határozat: 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 m3 homokot és 200 db zsákot rendel 

árvíz elleni védekezésre. A szükséges intézkedésekkel megbízza a Polgármestert. 

 

Felelős:  Kovács Sándor polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

- Hulladékgyűjtő edények 

 

Kovács Sándor polgármester: A hulladékgyűjtő edények be lettek szerezve, ki lettek osztva a 

lakosok részére. 

 

 

-  Óvodai kültéri játékok 
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Kovács Sándor polgármester: Megérkeztek az óvoda udvarára a kültéri játékok. A felállításuk is 

megtörtént. 

 

 

- Nyári festések 

 

Kovács Sándor polgármester: Az óvoda kerítése már lefestésre került, az orvosi rendelő kerítése, 

az általános iskola kerítése és az óvoda iskola közötti épület festése is most zajlik.  

 

 

- temető rendelet felülvizsgálata 

 

Kovács Sándor polgármester: A temető térkép és a könyv el lett hozva a Somogy Temetkezéstől, 

mivel a szerződésünk megszűnt, lejárt. Szükséges ez miatt, illetve a megemelkedett díjak miatt 

felülvizsgálni a temető rendeletünket. Gondolják végig képviselő-társaim, várom javaslataikat, és a 

következő testületi ülésen módosítsuk. 

 

 

-  Országos Mentőszolgálat Alapítvány Marcali Mentőállomás kérelme 

 

Kovács Sándor polgármester: Eddig is támogattuk a Marcali mentőállomást. Javaslom, hogy most 

is támogassuk 30.000,- forinttal. 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

 

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

30/2020 (VII.9.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az önkormányzat által 

államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 1/2014. ( II.4. ) rendelet 5.§ (5) bekezdése 

alapján az Országos Mentőszolgálat Alapítvány Marcali Mentőállomásnak 30.000,- forint 

támogatást nyújt. A szükséges intézkedések megtételével megbízza a Polgármestert. 

 

Felelős: Kovács Sándor polgármester 

Határidő:  értelem szerint  

 

 

- Kolompár Renáta kérelme 

 

Kovács Sándor polgármester: Megkapták képviselő-társaim a kérelmet. Szanyi Lajos 

képviselőtársam hívta fel a figyelmet, hogy abban az időben szoktuk ott a hagymát szárogatni, 

nagyon problémás a kipakolás. Most utoljára hozzájárulunk azzal, hogy a következő kérelmeknél 

időben jelezzék a bérlési szándékukat a kérelmezők. 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 
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A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

31/2020 (VII.9.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy hozzájárul a 

tornaterem kiadásához 2020. augusztus 15-én Kolompár Renáta részére. A 12/2015 (IV.29.) sz. 

Képviselő-testületi határozat szerint a tornaterem bérleti díja 40.000 Ft. A szükséges intézkedések 

megtételével, kérelmező értesítésével, bérleti díj beszedésével megbízza a Polgármestert. 

 

Felelős: Kovács Sándor polgármester 

Határidő:  értelem szerint  

 
 

- Önkormányzati eszközök kölcsön és bérbeadása 

 

Kovács Sándor polgármester: El kell dönteni, hogy kölcsön adjuk-e az önkormányzat 

tulajdonában lévő eszközöket és gépeket. 

 

Szanyi Lajos képviselő: A zöld pótkocsit odaadhatjuk. 1.000,- forint/nap. 

 

Bedővári Mónika képviselő: Amennyiben kárt okoz, azt térítse meg. Írásbeli kérelem legyen 

hozzá. Csak nemesvidi lakosnak legyen bérbe adva. 

 

Kovács Sándor polgármester: Javaslom, hogy fogadja el a testület, hogy a zöld színű pótkocsit 

lehet bérbe adni napi 1.000,- forintért azzal, ha kárt okoz, köteles megtéríteni. 

 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

 

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

32/2020 (VII.9.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a zöld színű 

pótkocsi esetében biztosítja a bérlés lehetőségét, nemesvidi lakosok részére. A bérlés díja 1.000,- 

forint/nap. Írásbeli kérelem szükséges a bérléshez. Az okozott kár megtérítéséért a bérlő felel. 

 

Felelős: Kovács Sándor polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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- Focipálya kaszálása 

 

Kovács Sándor polgármester: A focipálya igaz, hogy az OTP tulajdonában van, de szeretnénk 

lekaszálni. 

Nyári Anita képviselő: Bakonyi Ferenc több dolgot is rápakolt a pályára. Jelezni kell neki, hogy 

pakoljon le róla, hogy a pályát rendbe lehessen tenni, hiszen a gyerekek szeretnének ott focizni. 

Kérem még, hogy a Jegyző Asszony szóljon a Bakonyi Ferencnek, hogy a kutyákat tartsák zárt 

helyen, mert sokszor kiszöknek és félnek a gyerekek. 

 

 

- Falugondnok károkozási felelőssége  

 

Kovács Sándor polgármester: Munkába állt július 1-től az új falugondnok. Sajnos a vezetői 

gyakorlata nagyon kevés, első napon kitörte a busz üvegét. Összesen 20.000 Ft+ÁFA volt a 

javíttatás kedvezményesen. Javaslom, hogy fele összeget kérjük el tőle, ezzel is sarkallva arra, hogy 

figyeljen a dolgokra. Most már egyre jobban vezet, bízom benne, hogy ügyes lesz. 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

 

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

33/2020 (VII.9.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a falugondnoki 

buszban keletkezett 20.000 Ft+ÁFA kárösszeg felét, azaz 10.000 Ft+ ÁFA összeget Marosi Imre 

Krisztián falugondnok köteles megtéríteni. További intézkedések megtételével, összeg beszedésével 

megbízza a Polgármestert. 

 

Felelős: Kovács Sándor polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

- Gyógyszertári bútorok értékesítése 

 

Kovács Sándor polgármester: 450.000,- forintot ajánlottak a gyógyszertárban lévő bútorokért. 

 

Nyári Anita képviselő: El kell adni, addig, amíg szép állapotban van. 

 

Kovács Sándor polgármester: Folytatom a tárgyalásokat, értesítem a képviselőket. 

 

 

- Nyári gyermekétkeztetés 

 

Kovács Sándor polgármester: A gyerekek 2020. július 13-tól mennének a konyhára az ebédüket 

átvenni. Tájékoztatni kell őket erről. 

 

Szanyi Lajos képviselő: Tájékoztattam őket és még fogom is, hogy tudják. Ételhordót kell vinni 

magukkal. 
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Kovács Sándor polgármester: Egyre többen panaszkodnak az étel minőségére. El kell 

gondolkodni, hogy az év végével megszüntetjük a szerződést. 

 

Bedővári Mónika alpolgármester: Sajnos valóban nem jó, kevés és íztelen az étel. Ha nem 

változtatnak, javaslom én is a váltást. 

 

 

- Steinglauber Tamás szóbeli kérelme 

 

Kovács Sándor polgármester: Steinglauber Tamás telefonon tájékoztatott, hogy szeretne az 

Önkormányzat Rákóczi úti homlokzati falára egy helikoptert festetni. Engedélyt kell hozzá kérni. 

 

Bedővári Mónika alpolgármester: Műemlékvédelemtől kell engedélyt kérni. Nincs rá nagy esély, 

mivel az épület védelem alatt áll. 

 

 

- Bedővári Mónika alpolgármester, tagintézményvezető tájékoztatója a Marcali 

Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Hóy Tibor 

Tagintézményről 

 

Bedővári Mónika alpolgármester: 16 gyerek jár az iskolába. A tovább működéshez meg van az 

engedély. Kiss Erzsébet nyugdíjba megy. A közig álláson megjelent az álláshirdetés. 

 

Szanyi Lajos képviselő: Nem bír el a tantestület ennyi gyerekkel? 

 

Bedővári Mónika alpolgármester: A törvény előírja. Ha nem lesz jelentkező, akkor én mondok le 

a vezetői pozíciómról, hogy magasabb óraszámban oktathassak. 

 

 

- adótartozások rendezésének megtárgyalása 

 

Kovács Sándor polgármester: Sajnos nagyon sok adótartozás van még függőben, főleg régi, 

elhagyatott német tulajdonú házaknál. Javaslom, hogy 50.000 Ft felett terheljük rá az ingatlanokra. 

Továbbá a települési támogatásokról szóló rendeletünkben csak akkor kaphatnak önkormányzattól 

támogatást a lakosok, ha nincs tartozásuk az önkormányzat felé. Javaslom, a türelmi időnek vége, 

akinek tartozása van, előbb rendeznie kell, addig elutasításra kerülnek a kérelmek. 

 

Bedővári Mónika alpolgármester, Szanyi Lajos képviselő: Támogatjuk. 

 

Kovács Sándor polgármester: Javaslom elfogadásra. Aki egyetért, kérem, kézfeltartással 

szavazzon! 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

 

 

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta 
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Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

34/2020 (VII.9.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

1. Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 50.000 Ft 

tartozás felett jelzálogot terhel az ingatlanra, amíg a tartozás rendezésre nem kerül. 

2. Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy akinek az 

önkormányzattal szemben tartozása áll fenn, települési támogatásban nem részesülhet, amíg 

ki nem fizeti.  

A lakosság értesítésével megbízza a Polgármestert. 

 

Felelős: Kovács Sándor polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

- terményt szállító kamionok károkozása 

 

Szanyi Lajos képviselő: A nagy terményt szállító kamionok tönkreteszik az utakat, házakat 

Nemesvid belterületén. Súlykorlátozás kellene: 10 tonnát meghaladó járművek ne közlekedjenek. 

Kérem a Jegyző Asszony segítségét, vegye fel az illetékesekkel a kapcsolatot, hogy tegyenek ki 

táblát, illetve ellenőrizzék is, hogy betartják-e. 

 

 

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

tartozó bejelentése, észrevétele? 

 

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

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 Kovács Sándor        dr. Babina Bernadett 

 polgármester              jegyző 


