
 

 
 

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. szeptember 15-én 

12:30 órai kezdettel a Nemesvid, Rákóczi u. 2. szám alatt megtartandó nyílt üléséről 

 

 

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

képviselő, Kuti László képviselő, Nyári Anita képviselő  

 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

Dr. Babina Bernadett jegyző 

Husztiné Sándor Orsolya igazgatási ügyintéző 

 

Kovács Sándor Polgármester:  

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

a jegyzőt, a Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézőjét. 

Megállapítom, hogy a nyílt ülés határozatképes, mert a megválasztott 5 képviselőből 5 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 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

41/2020. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozata 

 

A képviselő-testület a nyílt ülésen az alábbi napirendet tárgyalja: 
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1. Nemesvid Község Önkormányzatának 8 havi gazdálkodásáról beszámoló megtárgyalása 

(írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

   

2. Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal 8 havi gazdálkodásáról beszámoló 

megtárgyalása (írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

3. Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat 

módosításának megtárgyalása (írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

4. Nemesvid Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának 

megtárgyalása (írásbeli előterjesztés) 

      Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

  

5. A települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 

módosításának megtárgyalása (írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

6. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás 

megtárgyalása (írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 
 

7. Nemesvid Község Önkormányzata adóhátralékairól szóló beszámoló megtárgyalása 

(írásbeli előterjesztés) 

      Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 
 

8. Arany János Tehetségkutató Programban való részvétel megtárgyalása 

(írásbeli előterjesztés) 

     Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

9. Lakáskérelem megtárgyalása 

(írásbeli előterjesztés) 

      Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

10. Egyebek 

      Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

 

Napirend tárgyalása 

 

1. Nemesvid Község Önkormányzatának 8 havi gazdálkodásáról beszámoló megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

Kovács Sándor polgármester: Az írásbeli előterjesztést megkapták. Javaslom elfogadásra a 8 havi 

gazdálkodásról szóló beszámolót. 

 

A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő  

 

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

hozta:  
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Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

42/2020.(IX.15.) számú képviselő-testületi határozata 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Nemesvid 

Község Önkormányzatának 8 havi gazdálkodásáról szóló beszámolót. 

 

Felelős: Kovács Sándor polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

2. Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal 8 havi gazdálkodásáról beszámoló 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

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

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 

43/2020 (IX.15.) számú képviselő-testületi határozata 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Somogyzsitfai 

Közös Önkormányzati Hivatal 8 havi gazdálkodásáról szóló beszámolót. 

 

Felelős: Kovács Sándor polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

3. Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat 

módosításának megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

dr. Babina Bernadett jegyző: Kedden és szerdán a szociális ügyintézők és szerdánként az adós 

ügyintéző másik településeken vannak, ügyfélfogadást tartanak, nem Somogyzsitfán. Igyekszünk az 

ügyfelek igényeihez igazítani az ügyfélfogadási időt. 

 

Kovács Sándor polgármester: Javaslom elfogadásra a Somogyzsitfai Közös Önkormányzati 

Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását. Aki egyetért a módosítással, az kérem, 

kézfeltartással jelezze. 

 

 

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 

44/2020 (IX.15.) számú képviselő-testületi határozata 

 

1.) Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – az előterjesztés mellékletét 

képező - Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítását elfogadja. 

2.) Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

módosító Szervezeti és Működési Szabályzat aláírására. 

 

Felelős: Kovács Sándor polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

4. Nemesvid Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának 

megtárgyalása 

      Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

dr. Babina Bernadett jegyző: A Magyar Falu Program keretében benyújtott és sikeres pályázatok 

elszámolása miatt kerül kiegészítésre Nemesvid Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete. 

 

Kovács Sándor polgármester: Javaslom elfogadásra az előterjesztett formában Nemesvid Község 

Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását. 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

 

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 

 

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

hozta 

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2020.(IX.16.) önkormányzati rendelete 

a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

13/2019. (XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

 

 

5. A települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 

módosításának megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

dr. Babina Bernadett jegyző: A lakásfenntartási támogatás megszűnés esetei miatt kell módosítani 

a rendeletet. 

 

Kovács Sándor polgármester: Javaslom elfogadásra a települési támogatásról és egyéb szociális 

ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítását. Aki egyetért a javaslattal, kérem, 
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kézfeltartással szavazzon! 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

 

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 

 

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

hozta: 

 

Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2020. (IX.16.) önkormányzati rendelete 

a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 

1/2020.(I.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

 

 

6. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

Kovács Sándor polgármester: Javaslom, hogy Nemesvid Község Önkormányzata is csatlakozzon 

a Bursa Hungarica pályázathoz. Aki egyetért, kérem, hogy kézfeltartással jelezze. 

 

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 

45/2020 (IX.15.) számú képviselő-testületi határozata 

 

 

1. Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a jogszabályoknak megfelelően 

kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy az önkormányzat csatlakozni kíván a 

hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 

fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 

2021. évi pályázati fordulójához.  

 

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

kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 

2021. 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 2021. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a 

pályázatokról hozott döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen 

elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.  
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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: 2020. október 1. 

Felelős: Kovács Sándor polgármester 

Operatív felelős: Fülöpné Gergye Eszter pénzügyi ügyintéző 

 

 

 

7. Nemesvid Község Önkormányzata adóhátralékairól szóló beszámoló megtárgyalása 

      Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

Szanyi Lajos képviselő: Több halott is szerepelt a kiküldött leveleken. Egyeztetni fogok az adós 

ügyintézővel, hogy legalább néhány legyen rendbe. 

 

Kovács Sándor polgármester: Akinek adótartozása meghaladja az 50.000,- forintot, azt rá kell 

terhelni az ingatlanára. Egyetértenek a javaslattal? 

 

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 

46/2020 (IX.15.) számú képviselő-testületi határozata 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott az adóhátralékokról szóló 

tájékoztató az előterjesztett formában elfogadja. A beszámoló alapján az 50.000,- forint feletti 

adótartozásokat ráterheli az adós ingatlanára. 

 

Felelős:  Kovács Sándor polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

8. Arany János Tehetségkutató Programban való részvétel megtárgyalása 

     Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

Bedővári Mónika képviselő: Csak hátrányos helyzetű és jó tanuló gyerekek lehetnek benne a 

programban. 

 

Kovács Sándor polgármester: Javaslom, hogy havonta 10.000,- forinttal támogassa a képviselő-

testület Kuti Beátát. 
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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 

47/2020 (IX.15.) számú képviselő-testületi határozata 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy Kuti Beáta nemesvidi 

lakos Nemesvid település képviseletében részt vegyen az Arany János tehetséggondozó 

Programban. 

 

Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a programban való részvétel idejére 

(tanévenként 10 hónapra) 10.000,- forint havi ösztöndíjat nyújt. A képviselő-testület ennek fedezetét 

a település költségvetésben biztosítja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a tanuló Arany János Tehetséggondozó Programba történő 

jelentkezéséhez készült pályázatát és a jelen határozatot az alábbi határidőre a tanuló által az első 

helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg. 

 

Felelős:  Kovács Sándor polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

9. Lakáskérelem megtárgyalása 

      Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

Kovács Sándor polgármester: Jelenleg nincs kiadó ingatlanunk. Javaslom a döntés elhalasztását. 

 

 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 

48/2020 (IX.15.) számú képviselő-testületi határozata 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhalasztja a döntést Kovács Máté 

nemesvidi lakos lakáskérelmével kapcsolatban. 

 

Felelős:  Kovács Sándor polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

10. Egyebek 

      Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 
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1./ Kolompár Rudolf kérelme 

 

Kovács Sándor polgármester: Kolompár Rudolf az önkormányzat földszintjén található bontott 

ablakot szeretné megvásárolni. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy 5.000,- forintért adjuk el 

neki. 

 

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 

49/2020 (IX.15.) számú képviselő-testületi határozata 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat 

földszintjén található bontott ablakot 5.000,- forintért eladja Kolompár Rudolfnak. 

 

Felelős:  Kovács Sándor polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

2./ Magyar Falu Program pályázatok 

 

Kovács Sándor polgármester: 2 pályázat került beadásra a Magyar Falu Program keretében. 

Falubusz pályázaton Peugeot Expert 9 személyes kisbuszra, temető pályázaton 30 férőhelyes 

urnafalra és 105 méter kerítés építésre pályáztunk. 

 

3./ Levél a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóságnak 

 

Kovács Sándor polgármester: Levelet küldtem a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóságnak. 

Kértem, hogy tisztítsák ki a településen átfolyó 2 db vízgyűjtő árok, patak medreit, illetve állítsák 

helyre a Petőfi utcai híd mellett az árokmederben keletkezett károkat. 

 

4./ Festés 

 

Kovács Sándor polgármester: A nyár folyamán elkészült a gyerekrendelő, az orvoslakás, orvosi 

rendelő, park önkormányzat felöli oldalának, általános iskola kerítés és a kerítés lábazatok festése. 

Festve lett az óvoda terasza, megújult az óvoda melléképületeinek és a tűzoltó szertár külső 

vakolata és festése. Ki lett cserélve az óvoda és a külső melléképület udvar felöli csatornája. 

Az ősz folyamán még szeretném kicseréltetni az iskola tanári körüli csatornáját, az iskola sportpálya 

felöli drótkerítését. Le kell takarítani a sportpálya területét. A Május 1. utca 20 szám alatti szolgálati 

lakások tetőjét legalább annyira meg kell javíttatni, hogy ne ázzon be a télen. Erre a munkára, ha a 

helyiek nem vállalják, kell kérnünk valakitől árajánlatot. 

 

 

5./ Álláskeresők kizárása közfoglalkoztatásból 

 

dr. Babina Bernadett jegyző: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a Somogy Megyei 
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Kormányhivatal tájékoztatást küldött, mely szerint az álláskeresőt közvetlen lakókörnyezetének 

rendezetlen állapota miatt ki kell zárni a közfoglalkoztatásból. 

 

 

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 


