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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. június 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 alpolgármester, Szanyi 

Lajos, Némethné Bedővári Mónika, Kovács Gábor képviselők.  

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

Dr. Babina Bernadett jegyző 

 

 

Kovács Sándor polgármester: Tisztelettel köszöntöm a Nemesvid Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének ülésén a képviselőtársaimat, a jegyzőt. 

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. A hulladékgazdálkodás helyi rendjéről szóló 2/2014. (II.4.) sz. rendelete 

módosításának megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

2. A temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 
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3. Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi könyvtári szolgáltatásairól szóló 

beszámolójának megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester  

 

4.  Egyebek  

 Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

 

1. A hulladékgazdálkodás helyi rendjéről szóló 2/2014. (II.4.) sz. rendelete 

módosításának megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

Kovács Sándor polgármester: Megbeszéltük a múltkori testületi ülésen, hogy 2015. július 1-

től áttérünk a lakossági díjfizetésre azzal, hogy az önkormányzat a szociális keretből 

visszatámogatja. Ehhez szükséges módosítani a hulladékgazdálkodós helyi rendeletünket is, 

emellett szükséges még a 60, illetve a 80 literes kukaméreteket is beletenni a rendeletbe. 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

Kérem, hogy a hulladékgazdálkodás helyi rendjét módosító rendelet-tervezetet tárgyalja meg 

és hozza meg döntését.  

 

Aki egyetért a javaslattal, kérem kézfeltartással szavazzon! 

 

 

 

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

  

Nemesvid Község Önkormányzat képviselő-testületének 

 9/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelete  

hulladékgazdálkodás helyi rendjéről szóló 

2/2014. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 (A rendelet elfogadott és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

Kovács Sándor polgármester: Kiküldtük a Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit 

Kft.-vel kötendő szerződésmódosítás tervezetet is. Javaslom elfogadásra. 

 

Kovács Sándor polgármester: Aki elfogadja, kérem kézfeltartással szavazzon! 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

  

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 

21/2015 (VI.29.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a tervezet szerint a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítását. Megbízza a polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételével, szerződés módosítás aláírásával. 
 

 

Felelős:  Kovács Sándor polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

2. A temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

Kovács Sándor polgármester: Javaslom, hogy a díjak a szerződés lejártáig maradjanak. 

Szerintem a díszsírhelyről felesleges rendelkezni, nincs nálunk ilyen. Meg kellene keresni a 

temetkezési szolgáltatót, hogy az urnafallal kapcsolatban tárgyaljunk, mert lenne rá igény. 

 

Neubauer Tibor alpolgármester: Szerintem is kell velük tárgyalni: urnafal vagy benzin 

hozzájárulás. 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

Kérem, hogy a temetőkről és temetkezésről szóló rendelet-tervezetet a beszélt módosításokkal 

tárgyalja meg és hozza meg döntését.  

 

Aki egyetért a javaslattal, kérem kézfeltartással szavazzon! 

 

 

 

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

  

Nemesvid Község Önkormányzat képviselő-testületének 

 10/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelete  

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

 

 

 

 



4 

 

3. Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi könyvtári szolgáltatásairól szóló 

beszámolójának megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

Kovács Sándor polgármester: Megküldte a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár a 

2014. évi beszámolóját. Kiküldtük előterjesztésként a képviselőknek.  

 

Kovács Sándor polgármester: Aki elfogadja a beszámolót, 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 

22/2015 (VI.29.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Takáts Gyula 

Megyei és Városi Könyvtár beszámolóját a 2014. évi könyvtári szolgáltatási tevékenységéről. 

 

 

Felelős:  Kovács Sándor polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

4.  Egyebek  

 Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

4.1 Kiküldetési szabályzat elfogadásának megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

Kovács Sándor polgármester: A jegyző asszony tájékoztatása szerint a szabályzatok 

felülvizsgálata, módosítása, elkészítése folyamatosan történik, ebben sajnos elmaradásunk 

van. Elkészült a kiküldetési szabályzat, melyben szabályozásra kerül mind a 6 önkormányzat, 

nemesvidi roma önkormányzat és a somogysámsoni ÁMK intézmény belföldi és külföldi 

kiküldetéssel kapcsolatos szabályai. 

 

Kovács Sándor polgármester: Aki elfogadja, kérem kézfeltartással szavazzon! 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

  

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 

23/2015 (VI.29.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzatra vonatkozó 

Kiküldetési Szabályzatot jóváhagyja. 
 

 

Felelős:  Kovács Sándor polgármester 

Határidő:        értelem szerint 

 

 

4.2  A 2015. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat beadásának 

megtárgyalása 

Kovács Sándor polgármester: A DRV küldött levelet, melyben tájékoztatott, hogy a 

2015. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot lehet 

benyújtani, és Nemesvid községnek ez különösen fontos lenne. Javaslom, hogy járuljunk 

hozzá a pályázat benyújtásához. 

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 

24/2015 (VI.29.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a 2015. évi lakossági víz- és 

csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. 

A Képviselő Testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének 

benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.  

 

Felelős:  Kovács Sándor polgármester 

Határidő:        értelem szerint 
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4.3 Települési segély kérelmekről tájékoztatás 

 

 

Kovács Sándor polgármester: Tájékoztatom a tisztelt testületet, hogy a testületi ülésig 8 

lakásfenntartási települési segély kérelem érkezett, megfeleltek a rendelet feltételeinek, 5 e Ft 

fél évre. Rendkívüli települési segély 4 kérelem érkezett, 4x30.000 Ft összeg került 

kifizetésre. 1 gyógyszerköltség támogatás kérelem érkezett fél évre havi 5.000 Ft, illetve 1 

temetési segély 40.000 Ft összegben került kifizetésre. Más segély fajta nem érkezett. 

 

 

4.4 Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás ajánlatának megtárgyalása, vagyonkezelői 

jog alapításának megtárgyalása 

 

Kovács Sándor polgármester: A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás levelét megkapták. 

A társulási Tanács döntött arról, hogy a Biokom Nonprofit Kft.-ben meglévő 1 %-os 

üzletrész-hányad megvásárlására ajánlatot tesz 312 Önkormányzat, így a miénk részére is. 

Emellett a Társulási Tanács döntött arról is, hogy a Projekt keretében megvalósult 

létesítményekre, eszközökre vagyonkezelői jog alapítását kezdeményezi a társult 

Önkormányzatoknál a Biokom Nonprofit Kft-vel. 

Javaslom – előzetes tárgyalások alapján- az üzletrészünk eladását, illetve a vagyonkezelői jog 

alapításával kapcsolatban hatalmazzuk fel a Társulási Tanácsot a kijelölt üzemeltetővel a 

vagyonkezelői szerződés megkötésével. 

 

Kovács Sándor polgármester: Aki elfogadja, 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 

25/2015 (VI.29.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

1./ Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként határozott, hogy a 

BIOKOM Nonprofit Kft.-ben meglévő 15.117 Ft névértékű, az Önkormányzat tulajdonát 

képező osztatlan közös tulajdoni hányadot a beterjesztett üzletrész adás-vételi szerződésben 

írtak szerint nem kívánja értékesíteni a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás javára. 

 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további intézkedések megtételére, 

társulás értesítésére. 
 

 

Felelős:  Kovács Sándor polgármester 

Határidő:  azonnal 
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Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

26/2015 (VI.29.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Tanácsa 16/2014. (08.14.) számú határozata 

alapján Nemesvid település képviselő-testülete egyetért a „Mecsek-Dráva 

Hulladékgazdálkodási Program – települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek 

fejlesztése” Projektben megvalósult létesítmények, eszközök felett vagyonkezelői jog 

alapításával és felhatalmazza a Társulási Tanácsot a kijelölt üzemeltetővel a vagyonkezelői 

szerződés megkötésére. 

Felelős:  Kovács Sándor polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

4.5 Nyári gyermekétkeztetés támogatásának megtárgyalása 

 

Kovács Sándor polgármester: Javaslom, hogy természetbeni támogatásként a nemesvidi 

óvodás korú gyermekek részére 1 hónap, az iskolás korú nemesvidi gyermekek részére 2 

hónap étkezési támogatást nyújtsunk Erzsébet utalvány formájában. Az óvodások részére 

augusztus hónapra, mivel akkor lesz zárva az óvoda, az iskolások részére július-augusztus 

hónapra, mivel akkor nincs iskola. 5.000 Ft értékű Erzsébet utalvány járna egy hónapra egy 

gyermeknek. 

 

Szanyi Lajos képviselő: Igen, egyetértek vele. Ez összesen kb. 100 gyermeket érint. Ki kell 

hirdetni, hogy melyik napon vehetik át a szülők az utalványt. 

 

Kovács Sándor polgármester: 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 

27/2015 (VI.29.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a nemesvidi óvodás 

korú és iskolás korú gyermekek nyári étkeztetési támogatásához. 
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1. A nemesvidi óvodás korú gyermekek után augusztus hónapra 1x5.000 Ft értékű 

Erzsébet utalvány jár természetbeni juttatásként. 

2. A nemesvidi általános és középiskolás korú gyermekek után július és augusztus 

hónapra is 1x5.000 Ft értékű Erzsébet utalvány jár természetbeni juttatásként. 
A szükséges intézkedések megtételével megbízza a polgármestert és a jegyzőt. 

 

Felelős:  Kovács Sándor polgármester 

 Dr. Babina Bernadett jegyző 

Határidő:        értelem szerint 

 

4.6 Adóhátralékok megtárgyalása 

 

Kovács Sándor polgármester: Megkaptuk a kimutatást, köszönjük szépen. Sajnos nagyon 

sok hátralék van kinn, nagyon nehéz a behajtás, mivel rengeteg adózónak nincs munkahelye. 

A közfoglalkoztatással próbálunk segíteni. Kérjük a hivatalt, illetve az adós ügyintézőnket, 

hogy a lehetőségekhez mérten próbálja meg az adókat befizettetni. 

 

4.7 Falunap szervezésének, időpontjának megtárgyalása 

 

Kovács Sándor polgármester: El kell döntenünk, hogy melyik hónapban szeretnénk tartani 

falunapot, illetve hogy együtt tartjuk-e a nemesvidi roma nemzetiségi önkormányzattal. 

 

Szanyi Lajos képviselő: Tűzzük ki, hogy melyik hónapban, utána majd ráérjük eldönteni, 

hogy a roma önkormányzattal közösen tartjuk-e. 

 

Neubauer Tibor alpolgármester: Én az augusztust javaslom, mivel júliusra már nehéz 

megszervezni, foglaltak a hétvégék és az előadók nagy része is. 

 

Szanyi Lajos képviselő: Az szerintem is jó, akkor lesz időnk felkészülni. 

 

Kovács Sándor polgármester: Rendben. Főző-és sportversenyek szerintem mindenképpen 

legyenek. A következő testületi ülésen majd eldöntjük a pontos időpontot, és hogy milyen 

formában tartsuk. 

 

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 


