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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 2015. április 29-

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, Szanyi Lajos, Némethné 

Bedővári Mónika, Kovács Gábor képviselők.  

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

Dr. Babina Bernadett aljegyző 

Dr. Skoda Lilla jegyző 

 

 

Kovács Sándor polgármester: Tisztelettel köszöntöm a Nemesvid Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének ülésén a képviselőtársaimat, a jegyzőt, az aljegyzőt. 

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 az alábbi napirendeket tárgyalja: 

 

1. Az önkormányzat 2015-2019. évekre vonatkozó gazdasági programjának 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

2. Nemesvid Község Önkormányzata szociális rendeletének módosítása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 
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3. Nemesvid Község Önkormányzatának az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról 

szóló rendeletének módosítása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

4. Egyebek  

            Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

 

1. Az önkormányzat 2015-2019. évekre vonatkozó gazdasági programjának 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

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

testületnek el kell fogadnia a 2015-2019-es évekre vonatkozó gazdasági programot. A 

képviselő-testülettel történő előzetes egyeztetés alapján elkészítettem, mely előterjesztésként 

kiküldésre került. 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 

9/2015 (IV.29.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Az önkormányzat 2015-2019. 

évekre vonatkozó gazdasági programjának megtárgyalása c. napirendet megtárgyalta, és 

az alábbi határozatot hozza: 

 

Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés szerint elfogadja az 

Önkormányzatnak a 2015-2019. évekre vonatkozó Gazdasági Programját. 

 

 

Felelős:  Kovács Sándor polgármester 

Határidő:  folyamatos 
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2. Nemesvid Község Önkormányzata szociális rendeletének módosítása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

 

Dr. Skoda Lilla jegyző: Az előterjesztésben leírtak szerint a módosítás szükséges, mivel a 

lakásfenntartási támogatással kapcsolatban indokolt, hogy a támogatás teljes hónapra járjon, 

továbbá, hogy a polgármester hatáskörébe át legyen ruházva. A gyakorlati tapasztalatok 

alapján sok esetben a kérelmezők az utolsó három havi számlát nem tudják hozni, ezért 

elfogadnánk, hogy csak az utolsót nyújtja be. Emellett szükséges szabályozni 

hulladékszállítási díjra vonatkozó támogatási formát is, mivel a törvényi szabályozásnak 

megfelelően ki kell terhelni a lakosságra, de az önkormányzat a továbbiakban is támogatni 

szeretné ebben a lakosokat. 

 

Kovács Sándor polgármester: Aki egyetért a javaslattal, kérem kézfeltartással szavazzon! 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

  

A képviselő-testület 4 igen és 1 nem szavazattal az alábbi rendeletet hozta.  

 

Nemesvid Község Önkormányzat képviselő-testületének 

 5/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete  

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 

2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 (A rendelet elfogadott és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

 

3. Nemesvid Község Önkormányzatának az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról 

szóló rendeletének módosítása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

 

Kovács Sándor polgármester: Az előterjesztésként kiküldött rendelettervezet szerint az 

előzetes megbeszéléseink alapján Nemesvid településen az égetés időtartamát 

hétköznaponként 15-20 óráig időtartamra hosszabbítottuk meg, mivel a lakosság jelezte, hogy 

a korábbi két órás időtartam rövid az égetésre, nem ég le a tűz. Javaslom elfogadásra. 

 

 

Aki egyetért a javaslattal, kérem kézfeltartással szavazzon! 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta.  

 

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete 

           az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról szóló 

           4/2014. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

4. Egyebek  

            Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

  

4.1. DRV vízkorlátozási tervének megtárgyalása 

 

Kovács Sándor polgármester: DRV megküldte az idei évre szóló vízkorlátozási tervet, 

melyet testületi határozattal kér elfogadni. Ha képviselőtársaim is egyetértenek, 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 

10/2015 (IV.29.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete DRV vízkorlátozási tervének 

megtárgyalása c. napirendet megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 

 

Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés szerint elfogadja a DRV 

2015-ös évre vonatkozó vízkorlátozási tervét. 

 

Felelős:  Kovács Sándor polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

4.2 Böhönye Község Önkormányzatának vételi ajánlata 
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Kovács Sándor polgármester: Az adósságrendezési eljárás során a tartozásunk fejében 

Böhönye Község Önkormányzata kapott 3,5 ha nagyságú területet osztatlan közös tulajdon 

részeként. Az egész terület egyébként 5,7 ha. Ezt a földet kb. 1,5 m Ft-os tartozás fejében 

kapta. Felbecsültette értékbecslővel, aki a föld értékét 2,7 m Ft értékben állapította meg. 

Böhönye Község Önkormányzata felajánlotta Nemesvid Önkormányzatának megvételre. Ez 

rendkívül magas összeg, ennyiért nem tudjuk megvásárolni. 

 

Neubauer Tibor alpolgármester: Javaslom kezdeményezzünk tárgyalásokat a 

Schambergerrel, hátha nekik kellene a terület lőtérnek. 

 

Szanyi Lajos képviselő: Szerintem nem fog működni, mivel ez a föld a Bréda Anna 

szomszédságában van, kellene szakértő: kialakítható-e ott lőtér. 

 

Kovács Sándor polgármester: Azt javaslom, térjünk vissza rá később, járjuk körbe ezt a 

témát. 

 

 

4.3 Tanyagondnoki szolgálatról tájékoztatás 

 

 

Kovács Sándor polgármester: Sajnos egyelőre nem tudunk tanyagondnoki szolgálatot 

létrehozni, mivel Nemesvid-Kisviden a bejelentkezett lakosok száma 64 fő, és a törvény 

szerint 70 fő kellene ahhoz, hogy ezt a szolgálatot létrehozhassuk. Emiatt nem tudunk beadni 

pályázatot sem. Reméljük, hogy lesznek többen Kisviden, mert nagyon szeretnénk ezt 

működtetni. 

 

 

4.4 Tájékoztató konyha felújítással kapcsolatos pályázatról 

 

 

Kovács Sándor polgármester: Jelezte a pályázatírónk, hogy május közepe táján jelenik meg 

egy pályázat a konyha felújításával kapcsolatban. 

 

Szanyi Lajos képviselő: Ha van rá lehetőség, az jó, csak nehogy elbukjuk, mint 2 éve, amikor 

a Társulás miatt csúsztunk le az Óvoda felújításról. 

 

Dr. Skoda Lilla jegyző: A konyha fenntartója az Önkormányzat, nem a Kistérség. Szerintem 

így nem esik ki az Önkormányzat. 

 

Kovács Sándor polgármester: Szerintem a konyhát, ebédlőt fel kellene újítani, bútorokat ki 

kellene cserélni, 50 % lehet bútorvásárlás. Szerintem, ha megjelenik a pályázat, és 

megfelelünk a feltételeknek, akkor nyújtsuk be. 

 

A határozathozatalnál jelen lévő 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 

11/2015 (IV.29.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tájékoztató konyha felújítással 

kapcsolatos pályázatról c. napirendet megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 

 

Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja pályázat benyújtását a 

nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések 

támogatására. 

 

Az egy lakosra jutó adóerő képesség alapján (2.599 Ft) a támogatás maximális mértéke a 

fejlesztési költség 95 %-a. A minimálisan biztosítandó saját erő értéke a fejlesztési költség 5 

%-a, mely saját forrás az Önkormányzat rendelkezésére áll. 

 

Felelős:  Kovács Sándor polgármester 

Határidő:  pályázat szerint 

 

 

4.5 Tájékoztató az Óvoda hátsó épülete ajtók cseréjével és a homokozó lefedésével 

kapcsolatban 

 

 

Kovács Sándor polgármester: Az Óvoda hátsó épületén lévő 2 ajtó nagyon rossz állapotban 

van, illetve az ÁNTSZ vizsgálata alapján az Óvoda homokozóját le kell fedni. Van 2 

használaton kívüli ajtóm, melyeket oda tudok adni az Óvodának, nem kell azért újat venni. A 

homokozó lefedésén kérek mindenkit, gondolkodjon el, mi a legtakarékosabb és legjobb 

megoldás. Ezt június közepéig meg kell oldanunk. 

 

 

4.6 Kultúrház, tornaterem bérleti díja emelésének megtárgyalása 

 

 

Kovács Sándor polgármester: Jelenleg a Kultúrház bérleti díja 10 e Ft, a Tornateremé 20 e 

Ft. Szerintem kellene emelni az összegen, mert télen sokszor ez még a fűtésre sem elég. 

 

Kovács Gábor képviselő: Igen, ez kevés, emelni kellene. 

 

Némethné Bedővári Mónika képviselő: Szerintem kétféleképpen kellene megállapítani a 

bérleti díjakat: a fűtési időszakra, illetve a nyári időszakra. 

 

Kovács Sándor polgármester: Akkor a Kultúrház bérleti díja lenne: 05.01.-09.30.: 15 e 

Ft/alkalom, 10.01.-04.30.: 20 e Ft/alkalom. A képviselőtársak szerint ez reális lenne? 

 

Szanyi Lajos képviselő: Igen, ez szerintem elfogadható, és a fűtés is kikerül belőle. 
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Kovács Sándor polgármester: A tornaterem 40 e Ft/alkalom? 

 

Szanyi Lajos képviselő: Szerintem ez az összeg magas. Meg kellene különböztetni, hogy 

milyen céllal veszik ki a tornatermet: sportcélra vagy lakodalom, buli stb. 

 

Kovács Sándor polgármester: Akkor sportcélra maradjon a 20 e Ft/alkalom, ha pedig más 

rendezvényre veszik ki 05.01.-09.30.: 40 e Ft/alkalom, 10.01.-04.30.: 50 e Ft/alkalom. 

 

Némethné Bedővári Mónika képviselő: Szerintem ez így korrekt. 

 

Kovács Sándor polgármester: Akkor az elmondottak alapján szavazásra bocsátom a 

javaslatot. 

 

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 

12/2015 (IV.29.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kultúrház, tornaterem bérleti 

díja emelésének megtárgyalása c. napirendet megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Kultúrház bérleti díja 2015. május 1-től: 

 május1-szeptember 30-ig: 15 e Ft/alkalom 

 október 1-től április 30-ig: 20 e Ft/alkalom 

2. Tornaterem bérleti díja 2015. május 1-től: a sportrendezvények kivételével 

 május1-szeptember 30-ig: 40 e Ft/alkalom 

 október 1-től április 30-ig: 50 e Ft/alkalom 

3. Tornaterem bérleti díja 2015. május 1-től sportrendezvények esetén: 

 egész évben 20 e Ft/alkalom 

 

 

Felelős:  Kovács Sándor polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

4.7 Iskoláskorú gyermekek szállítása falugondnoki busszal megtárgyalása 

 

 

Neubauer Tibor alpolgármester: Tavaly november testületi ülésünkön eldöntöttük, hogy a 

téli hideg időszakban az iskolától távol lévő utcákból a falugondnoki kisbusz szállította a 
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gyermekeket. A szülők jelezték felém, hogy nem csak a hideg időszakban, hanem továbbra is 

igényt tartanának erre a szolgáltatásra. 

 

Szanyi Lajos képviselő: Nem támogatom. Április hónapban még szállítva voltak a 

gyermekek, de májustól már feleslegesnek tartom. Bejöttek a közmunkaprogramok, 

kaszálások, nincs már idő a gyermekek szállítására. Most már jó idő van, tudnak kerékpárral 

közlekedni. 

 

Kovács Sándor polgármester: Egyetértek vele. A hideg időre tekintettel vállaltuk, de már jó 

idő van, el tudnak már a gyermekek menni az iskolába. Maximum novembertől-áprilisig 

terjedő időszakra tudjuk vállalni. 

 

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 

13/2015 (IV.29.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Iskoláskorú gyermekek szállítása 

falugondnoki busszal megtárgyalása c. napirendet megtárgyalta, és az alábbi határozatot 

hozza: 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskoláskorú gyermekek 

szállítását falugondnoki kisbusszal csak a hideg, téli időszakban támogatja: november 1-től 

március 31-ig, esetleg április 30-ig, ha rossz, szeles, esős időjárás van. Más időszakban ezt 

vállalni nem tudja. Felkéri a polgármestert az érintettek tájékoztatására, szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős:  Kovács Sándor polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

4.8 Kistérségi hozzájárulás megtárgyalása 

 

 

Kovács Sándor polgármester: Azt támogatom természetesen, ha az önkormányzat anyagi 

helyzete engedi, akkor fizessünk ki mindent a Kistérségi Társulásnak. Azonban ez a kimutatás 

nem választja külön a tagdíjakat és a hátralékokat. Felkérjük a Jegyző asszonyt, hogy a 

Kistérségtől szerezzen be egy részletes kimutatást. Egyébként, ahogy tudjuk, fizessünk. 
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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     aljegyző 


