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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. 

szeptember 28-án 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 

 

Meghívott:  Magyar Mária pénzügyi ügyintéző 

 

 

Kovács Sándor polgármester: Tisztelettel köszöntöm a Nemesvid Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének ülésén a képviselőtársaimat, a jegyzőt és a pénzügyi ügyintézőt. 

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. Az önkormányzat 2015. évi I. félévi beszámolója 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

Meghívott: Magyar Mária pénzügyi előadó 

mailto:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu?Subject=Email%20from%20www.iranymagyarorszag.hu
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2. Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi I. félévi beszámolója 

                  Előterjesztő: Dr. Babina Bernadett jegyző 

                 Meghívott: Kocsis Mária pénzügyi előadó 

 

3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

4. Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatásának megtárgyalása, a szociális célú tűzifa támogatás szabályairól szóló rendelet 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

5. Pályázat beadása a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati 

költségvetési támogatására 
Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

 

6. A Somogy Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának megtárgyalása a helyi 

adórendelettel kapcsolatban 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

7. Beszámoló a települési támogatás kifizetésekről 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

8.  Egyebek  

 Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

36/2015. (IX.28.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Nemesvidi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a 2015. szeptember 28-ai nyílt testületi ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja 

 

1. Az önkormányzat 2015. évi I. félévi beszámolója 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

Meghívott: Magyar Mária pénzügyi előadó 

                                       

2. Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi I. félévi beszámolója 

                  Előterjesztő: Dr. Babina Bernadett jegyző 

                 Meghívott: Kocsis Mária pénzügyi előadó 

 

3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 
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4. Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatásának megtárgyalása, a szociális célú tűzifa támogatás szabályairól szóló rendelet 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

5. Pályázat beadása a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési 

támogatására 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

 

6. A Somogy Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának megtárgyalása a helyi 

adórendelettel kapcsolatban 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

7. Beszámoló a települési támogatás kifizetésekről 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

8.  Egyebek  

 Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

 

1. Az önkormányzat 2015. évi I. félévi beszámolója 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

Meghívott: Magyar Mária pénzügyi előadó 

 

Kovács Sándor polgármester: Megkapták az előterjesztést. A képviselőtestület testületi 

ülésén ebben az évben önálló napirendként a költségvetés végrehajtásáról még nem volt 

beszámoló. A 2015. évi LXXII. tv. 33. § (2) bekezdése 2015. június 19-től a 2011.évi CXCV. 

tv. 23 § (1) bekezdését hatályon kívül helyezte, eszerint nem kötelező a félévi beszámoló. 

Ezen változás ismeretében a 2015. évi I. féléves beszámoló csak tájékoztató jellegű. 

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 

37/2015 (IX.28.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
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Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi az Önkormányzat 

2015. évi I. félévi beszámolóját. 

 

Felelős: Kovács Sándor polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

2. Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi I. félévi beszámolója 

Előterjesztő: Dr. Babina Bernadett jegyző 

Meghívott: Kocsis Mária pénzügyi előadó 

 

Kovács Sándor polgármester: Átadom a szót a Jegyzőnőnek. 

 

dr. Babina Bernadett jegyző: Megkapták az előterjesztést. Tájékoztatásul elmondom, hogy a 

Hivatal legnehezebb időszaka volt a 2015. márciustól júniusig tartó időszak. Márciustól 

először 1 új pénzügyest kellett felvenni, mivel kiderült, hogy Fülöpné Gergye Eszter 

kolléganőnk babát vár, illetve májustól még egy pénzügyest, mivel egy pénzügyesünk 

felmondott. Tehát ebben a pár hónapban a két új kolléga bérét is ki kellett gazdálkodnunk, 

ami nem volt betervezve. Közben a volt jegyző asszonyunk 2015. május 1-el elment, az ő 

bére egész évre be volt tervezve, így tudtuk ezt az átmeneti időszakot kigazdálkodni. Emellett 

első félévben váratlan kiadásként az Intézményfenntartó Társulás könyvelését is külső 

könyvelővel kellett megoldani, ez 600 e Ft plusz kiadást jelentett. 

 

Kovács Sándor polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. 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 

38/2015 (IX.28.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Somogyzsitfai 

Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi I. félévi beszámolóját. 

 

Felelős: dr. Babina Bernadett jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 
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Kovács Sándor polgármester: Megkapták az előterjesztést, én támogatom.  A támogatási 

összeget a kérelmezők számától függően döntjük majd el az Önkormányzat részéről. 

 

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 

39/2015 (IX.28.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést 

hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, 

illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójához.  

 

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

tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2016. 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 2016. 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.  

 

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: 2015. október 1. 

Felelős: Kovács Sándor polgármester 

Operatív felelősök: Merő Gáborné ügyintéző 

                                Magyar Mária ügyintéző 

 

 

4. Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatásának megtárgyalása, a szociális célú tűzifa támogatás szabályairól szóló rendelet 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

Kovács Sándor polgármester: Mindenképpen támogatom pályázat beadását. Sajnos 

igazságosan nem lehet elosztani, de szüksége van rá az embereknek. Személy szerint azt a 
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rendelet tervezetet támogatom, ahol a képviselő-testület dönt. Ezt a felelősséget nem 

szeretném magamra vállalni, át kell hogy beszélje a testület. 

 

Neubauer Tibor alpolgármester: Egyetértek a polgármester úrral. Segítenünk kell, ha nehéz 

is. 

 

Kovács Sándor polgármester: Aki támogatja a pályázat beadását, 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 

40/2015 (IX.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

1.) Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testülete kemény lombos tűzifára pályázatot  

nyújt be a belügyminiszter 46/2014. (IX.25.)  BM rendelet alapján a helyi önkormányzatok 

szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról. 

 

2.) Nemesvid község a rendelet 3. §. (2) bek. b.) pontja értelmében társadalmi gazdasági és 

infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó 

munkanélküliséggel sújtott település.  

Ennek értelmében önkormányzatunk 162 m3 kemény lombos tűzifa igényléséről döntött, és a 

rendelet 2. §. (1) bekezdés b.) pontja szerint vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőtől 

ellenszolgáltatást nem kér. 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat benyújtásáról. 

 
Határidő: 2015. október 1. 

Felelős: Kovács Sándor polgármester 

dr. Babina Bernadett jegyző 

 

Kovács Sándor polgármester: Az írásos rendelet-tervezet megküldésre került, az elosztás 

feltételeit rendeletben kellett szabályozni, abban kellett meghatározni a jogosultsági 

feltételeket. Megnyitom a tervezet felett a vitát. Kérdés? Hozzászólás? 

 

Kovács Sándor polgármester: Szavazásra bocsátom a rendelet-tervezet elfogadását azzal, 

hogy a 2. tervezetet javaslom, azaz a képviselő-testület döntési jogkörét. A tervezet 

elfogadásához a megválasztott képviselők több mint felének elfogadó szavazata kell.  

Ellenszavazat? Tartózkodás? 
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 11/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelete  

a szociális célú tűzifa támogatás szabályairól 

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

 

5. Pályázat beadása a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati 

költségvetési támogatására 
Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

Kovács Sándor polgármester: Sajnos a Marcali Többcélú Társulás felé még mindig magas, 

kb. 8 millió Ft a tartozás, melyet a község nem tud kigazdálkodni. Aki támogatja a pályázat 

beadását, 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 

41/2015 (IX.28.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

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

önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására a pályázatot benyújtja. 

A szükséges intézkedésekkel kapcsolatban megbízza a polgármestert és a jegyzőt. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kovács Sándor polgármester 

  dr. Babina Bernadett jegyző 

 

 

6. A Somogy Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának megtárgyalása a helyi 

adórendelettel kapcsolatban 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

 

Kovács Sándor polgármester: Törvényességi felhívást nem kaptunk, de van egy-két kisebb 

hiba a rendeletünkben, amit orvosolni kell. Megkapták előterjesztésként képviselő-társaim a 

Somogy Megyei Kormányhivatal levelét, és a rendelet módosításának tervezetét.  
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Tisztelt Képviselő-testület!  

Kérem, hogy az adórendeletet 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 Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelete 

a helyi adóról szóló 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

 

7. Beszámoló a települési támogatás kifizetésekről 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

Kovács Sándor polgármester: Megkapták a képviselő társaim a részletes kimutatást. Arra 

figyelnünk kell, hogy ezt a szociális támogatást kifizessük szociális célokra még ebben az 

évben, különben vissza kell fizetnünk. Javaslom, hogy következő testületi ülésen is térjünk rá 

vissza. Javasolom továbbá, hogy addig gondolkodjanak el azon, hogy támogassuk a 

nyugdíjas, rászoruló embereket a faluban egy karácsonyi ünnepség keretében. 

 

Némethné Bedővári Mónika képviselő: Igen, ezzel egyetértünk. 

 

 

8.  Egyebek  

 Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

8.1 Kettő havi munkabér hozzájárulás elengedése körzeti orvos részére 

 

Szanyi Lajos képviselő: A háziorvos kérte az előző évek gyakorlatának megfelelően, mivel 

120 e Ft-ot fizet az önkormányzatnak havonta az ápolónő munkabérébe, ezért az iparűzési adó 

befizetése fejében a testület méltányosságból engedje el a 2 havi munkabér hozzájárulást. 

 

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 

42/2015 (IX.28.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
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Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 2 havi 

munkabér hozzájárulást elenged a körzeti orvosnak az iparűzési adó befizetése ellenében. A 

további szükséges intézkedések megtételével megbízzák a polgármestert. 

 

Felelős: Kovács Sándor polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

8.2 Jövő évi közmunkaprogramok megtárgyalása 

Kovács Sándor polgármester: 3 programba jelentkeztünk: Az első a mezőgazdasági, 

amelyben 6 fő dolgozna március 1-től november végéig. Ebben még rendeltünk burgonyatöltő 

ekét, verbecs, motoros permetező, mulcsozó gép, műtrágya, vegyszer, cement, sóder, cserép, 

hullámlemez, ajtó, ablak lett beleírva a programba. A 2. a közutas program 11 fővel 

márciustól következő év február végéig. Ebben eszközként traktor, üzemanyag, sóder,cement, 

kőzúzalék lett rendelve. A 3. a mezőgazdasági földútjavító program ugyancsak 11 fővel 

márciustól következő év február végéig. Eszközök: lapát, fejsze, ásó, irtókapa, kesztyű, 

húzólap, teleszkópos ágvágó fűrész, motoros fűrész, 2 tengelyes pótkocsi, üzemanyag, 

kenőanyag lett beírva. Reméljük, hogy sikerül minden. 

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 


