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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. november 

18-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:  Sebestyén András 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 költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

mailto:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu?Subject=Email%20from%20www.iranymagyarorszag.hu
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Meghívott: Sebestyén András pénzügyi előadó 

 

 2. Az önkormányzat 2015. évi háromnegyedévi beszámolója 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

Meghívott: Sebestyén András pénzügyi előadó 

                                       

3. Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi háromnegyedévi beszámolója 

Előterjesztő: Dr. Babina Bernadett jegyző 

Meghívott: Kocsis Mária pénzügyi előadó 

 

4. Marcali Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

5. Marcali Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi belső ellenőrzési ütemtervének 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

6. Általános iskolák felvételi körzetével kapcsolatos javaslat megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

7. Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás ajánlatának megtárgyalása, vagyonkezelői 

jog alapításának megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

8. Industrie Elektrik Kft.-vel kötendő támogatási szerződés megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

9. A települési támogatásról és egyéb szociális ellátásról szóló 2/2015 (II.26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

10. Nyugdíjasok karácsonyi ünnepségének és ajándékának megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

11. A Nemesvid, Huszty D. u. alatti ingatlanokkal kapcsolatos panasz megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

12.  Egyebek  

 Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

43/2015. (XI.18.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Nemesvidi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a 2015. november 18-ai nyílt testületi ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja 
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1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

Meghívott: Sebestyén András pénzügyi előadó 

 

 2. Az önkormányzat 2015. évi háromnegyedévi beszámolója 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

Meghívott: Sebestyén András pénzügyi előadó 

                                       

3. Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi háromnegyedévi beszámolója 

Előterjesztő: Dr. Babina Bernadett jegyző 

Meghívott: Kocsis Mária pénzügyi előadó 

 

4. Marcali Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

5. Marcali Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi belső ellenőrzési ütemtervének 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

6. Általános iskolák felvételi körzetével kapcsolatos javaslat megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

7. Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás ajánlatának megtárgyalása, vagyonkezelői jog 

alapításának megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

8. Industrie Elektrik Kft.-vel kötendő támogatási szerződés megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

9. A települési támogatásról és egyéb szociális ellátásról szóló 2/2015 (II.26.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

10. Nyugdíjasok karácsonyi ünnepségének és ajándékának megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

11. A Nemesvid, Huszty D. u. alatti ingatlanokkal kapcsolatos panasz megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

12.  Egyebek  

 Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 
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1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

Meghívott: Sebestyén András pénzügyi előadó 

 

Kovács Sándor polgármester: Megkapták az előterjesztést. A jegyző tájékoztatása szerint a 

rendelet módosítására főleg a pályázatok miatt került sor, mivel azt előre nem tudtuk a 

költségvetésbe nem volt betervezve. Szavazásra bocsátom a rendelet-tervezet elfogadását. 

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

 

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2015. (XI. 18.)  Önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 

3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról  
(A rendelet elfogadott és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

2. Az önkormányzat 2015. évi háromnegyedévi beszámolója 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

Meghívott: Sebestyén András pénzügyi előadó 

 

Kovács Sándor polgármester: Megkapták az előterjesztést. 

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 

44/2015 (XI.18.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi az Önkormányzat 

2015. évi háromnegyedévi beszámolóját. 

 

Felelős: Kovács Sándor polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

3. Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi háromnegyedévi beszámolója 

Előterjesztő: Dr. Babina Bernadett jegyző 

Meghívott: Kocsis Mária pénzügyi előadó 
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Kovács Sándor polgármester: Megkapták az előterjesztést. 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 

45/2015 (XI.18.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Somogyzsitfai 

Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi háromnegyedévi beszámolóját. 

 

Felelős: dr. Babina Bernadett jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

4. Marcali Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

Kovács Sándor polgármester: Megkapták az előterjesztést. A családsegítés biztosításának 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályai 

módosulnak 2016. január 1-jétől. A gyermekjóléti szolgáltatás és a gyermekjóléti központ 

biztosításának Gyvt.-beli szabályai módosulnak 2016. január 1-jétől. Ezekre a 

törvénymódosításokra tekintettel szükséges módosítani – az előterjesztésben kifejtettek 

szerint – a Társulási Megállapodás erre vonatkozó szabályait, mellékleteit. Javaslom 

elfogadásra a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítását. 

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 

46/2015 (XI.18.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Marcali Kistérségi Többcélú 

Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, azt az 

előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja.  
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Felelős: Kovács Sándor polgármester 

Határidő: 2015. november 30. 

 

5. Marcali Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi belső ellenőrzési ütemtervének 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

Kovács Sándor polgármester: Megkapták az előterjesztést. A költségvetési szervek 

belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

22.§ (1) bekezdés b) pontja alapján a belső ellenőrzési vezető – a stratégai tervvel 

összhangban- összeállítja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési ütemtervet 

november 30-ig a Bkr. 32. § (3) szakasz alapján. A belső ellenőrzési vezető november 30-ig 

elkészítette és megküldte a jegyzők részére a 2016. évre vonatkozó ellenőrzési ütemtervet, 

amelyet a Bkr. 32.§ (4) bekezdés szerint a helyi önkormányzatok képviselő-testületei a 

tárgyévet megelőző év december 31-ig hagyja jóvá. Javaslom jóváhagyásra. 

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 

47/2015 (XI.18.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Nemesvid Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2016. évi ellenőrzési ütemtervet az 1. 

sz. melléklet szerinti kockázatelemzés alapján a 3. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően 

jóváhagyja, megtárgyalta, azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: Kovács Sándor polgármester 

Határidő: 2015. december 31. 

 

6. Általános iskolák felvételi körzetével kapcsolatos javaslat megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

Kovács Sándor polgármester: Megkapták az előterjesztést, miszerint a képviselő-testületnek 

döntenie kell a 2016/17-es tanévre vonatkozóan az iskolai felvételi körzethatárról. Nemesvid 

község tekintetében egyértelmű, mivel az alsó tagozat Nemesviden van, a felső tagozat pedig 

Marcaliban. Javaslom jóváhagyásra. 

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 

48/2015 (XI.18.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Nemesvid Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2016/17-es tanévre vonatkozóan az 

általános iskolai felvételi körzethatár tekintetében változást nem lát szükségesnek, továbbra is 

Nemesvid (általános iskola alsó tagozat) és Marcali (általános iskola felső tagozat) 

településeket jelöli ki. A Somogy Megyei Kormányhivatal értesítésével megbízza a 

polgármestert és a jegyzőt. 

 

Felelős: Kovács Sándor polgármester 

  dr. Babina Bernadett jegyző 

Határidő: 2015. november 30. 

 

7. Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás ajánlatának megtárgyalása, vagyonkezelői 

jog alapításának megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

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.  

Javaslom – többszöri tárgyalások alapján- az üzletrészünk eladását. 

 

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 

49/2015 (XI.18.) 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 értékesíti a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás javára az üzletrész 

névértékével megegyező vételáron. 
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2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az üzletrész értékesítésére 

vonatkozó adás-vételi szerződést és az ügylethez kapcsolódó jognyilatkozatokat Nemesvid 

Önkormányzata nevében aláírja. 
 

 

Felelős:  Kovács Sándor polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

8. Industrie Elektrik Kft.-vel kötendő támogatási szerződés megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

Kovács Sándor polgármester: Megkapták képviselőtársaim az előterjesztést, a támogatási 

szerződés tervezetet. Az Industrie Elektrik Kft. ügyvezetőjével, Nyerges Ervin úrral 

tárgyalásokat folytattam, mivel helyi érdekeltség miatt a Kft. vezetője eddig is sokszor 

támogatta a községet, illetve önkormányzatunkat. Megbeszéltük, hogy a község központjában 

lévő romos házak nagyon rontják a település összképét, kinézetét. Szükség lenne ezen házak 

lebontására, közösségi tér, játszótér kialakítására, azonban ezt az Önkormányzat önerőből 

megoldani nem tudja. Kérésünk sikeres volt, előzetes számítások szerint a Kft. 4,7 m Ft-al 

támogatná ezt a programot azzal a kikötéssel, hogy 2018. december 31-ig ez a megszépült 

faluközpont kiépítésre kerüljön. Kérem a testület felhatalmazását a szerződés aláírására, majd 

a támogatási összegből a munkálatok megkezdésére. 

Némethné Bedővári Mónika képviselő: Természetesen jó ötletnek tartom és támogatom. 

Arra azonban ügyelni kell, hogy majd a játszótéri eszközök az EU-s szabványnak 

megfeleljenek. 

Kovács Sándor polgármester: Köszönöm szépen. Igen, mindenre oda kell figyelni, ebben 

kérem a testület segítségét. Javaslom elfogadásra. 

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 

50/2015 (XI.18.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Nemesvid Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Industrie Elektrik Kft.-vel történő 

támogatási szerződést megtárgyalta, azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

Meghatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a további szükséges intézkedések 

megtételére. 
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Felelős: Kovács Sándor polgármester 

Határidő: 2015. november 30. 

 

 

9. A települési támogatásról és egyéb szociális ellátásról szóló 2/2015 (II.26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

Kovács Sándor polgármester: Az előterjesztés szerint a rendelet módosításának 

szükségessége abból adódik, hogy Nemesvid Község Önkormányzata felé nagyon sok 

adótartozás van, ehhez képest sok a települési támogatási kérelem. Az önkormányzat szeretné 

a tartozások kifizetésére serkenteni a település lakóit. 

Szanyi Lajos képviselő: Egyetértek a módosítással. 

Kovács Sándor polgármester: Szavazásra bocsátom a rendelet-tervezet elfogadását. 

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

 

Nemesvid Község Önkormányzat képviselő-testületének 

14/2015. (XI.18.) 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) 

 

 

10. Nyugdíjasok karácsonyi ünnepségének és ajándékának megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

Kovács Sándor polgármester: Javaslom, hogy az idei évben is a korábbi hagyományoknak 

megfelelően hívjuk meg nyugdíjasainkat – kb. 200 fő - egy karácsonyi ünnepségre. Az 

időpont – ha mindenkinek jó – 2015. december 18-a, pénteki nap lenne, délután 2 órakor. 

Pogácsát és rétest rendelnénk a marcali Gyermekélelmezési Központból. 

Szanyi Lajos képviselő: A tornatermet javaslom, mivel elég sokan vannak már, ott 

kényelmesen elférnek. 

Kovács Sándor polgármester: Igen. Továbbá javaslom, hogy Erzsébet utalvány 

megrendelésére van lehetőségünk, kapjanak a nyugdíjasok 10.000 Ft összegű Erzsébet 

utalványt karácsonyra. 

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 

51/2015 (XI.18.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

1./Nemesvid Községi Önkormányzat Képviselőtestülete meghívja a nemesvidi állandó lakosú 

nyugdíjasokat 2015. december 18-án (pénteken) 14 órára a nemesvidi Tornacsarnokba egy 

karácsonyi ünnepségre, megvendégeli őket pogácsával, rétessel, borral.  

 

2./Nemesvid község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

nemesvidi állandó lakosú nyugdíjasok részére 10.000 Ft összegű Erzsébet utalvány kerüljön 

karácsonyi ajándékként kiosztásra. 

 

3./A szükséges intézkedések megtételével, ünnepség megszervezésével, utalványok 

megrendelésével megbízza a polgármestert és a jegyzőt. 

 

Felelős: Kovács Sándor polgármester 

Határidő: 2015. december 18. 

 

11. A Nemesvid, Huszty D. u. alatti ingatlanokkal kapcsolatos panasz megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

Kovács Sándor polgármester: A panasz, illetve a helyszíni jegyzőkönyvben leírtak azokkal 

az ingatlanokkal foglalkoznak, amelyek mellett szeretnénk közösségi teret, játszóteret 

kialakítani. Beszéltem az ingatlan tulajdonosokkal, akik mindenképpen szeretnének 

elköltözni, mivel ezek az ingatlanok nagyon rossz állapotban vannak. Valószínű, hogy erre 

hamarosan sor kerül. Felajánlottam az Önkormányzat segítségét a lakóknak a költözésnél, 

mivel nehéz helyzetű családokról van szó. Sajnos ezeknek a házaknak a felújítása nem 

megoldható, nagyon lelakott, rossz állapotban vannak. Felszólíthatjuk a lakókat a terület, 

illetve lakókörnyezetük rendbetételére, de egyéb súlyos intézkedést nem javasolnék, mivel 

tényleg nagyon nehéz helyzetben lévő lakókról van szó. A Marcali Járási Hivatal 

Népegészségügyi Osztályának ügyintézője – telefonos megbeszélésünk során – javasolta egy 

esetleges kártevők, rágcsálók irtásával foglalkozó cég megbízását az Önkormányzat részéről. 

Némethné Bedővári Mónika képviselő: Szerintem halasszuk el a döntést annak 

függvényében, hogy elköltöznek-e valóban ezek a lakók vagy ott maradnak. Egyelőre 

szerintem is felesleges lenne szankciókkal sújtanunk az amúgy is nehéz anyagi helyzetben 

levő családokat. Reméljük, ez a helyzet megoldódik. Addig is azonban fel kell hívni a 

figyelmüket a területük tisztántartására, rendezésére. 

 

Neubauer Tibor alpolgármester: Igen, én is egyetértek vele. 
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12.  Egyebek  

 Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

12.1 Varga János egyéni vállalkozó megbízási szerződésének megtárgyalása 

Kovács Sándor polgármester: A megbízási szerződés tervezet kiküldésre került 

képviselőtársaim részére. November 1-el lejárt a megbízási szerződésünk a honlapunk 

üzemeltetőjével, ezért küldte az újabb szerződést. Annyi változás van, hogy nem egy 

összegben, hanem havonta kérné a megbízási díjat, a megbízási díj összege nem változna. 

Javaslom elfogadásra. 

 

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 

52/2015 (XI.18.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Nemesvid Községi Önkormányzat Képviselőtestülete jóváhagyja Varga János egyéni 

vállalkozóval Nemesvid Község honlapjának üzemeltetésére vonatkozó megbízási 

szerződését az előterjesztés szerinti tartalommal. A szükséges intézkedések megtételével, 

megbízza a polgármestert. 

 

Felelős: Kovács Sándor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

12.2 Marcali Rendőrkapitányság 2015. évről szóló beszámolójának megtárgyalása 

 

Kovács Sándor polgármester: Az „új” Rendőrkapitány úr személyesen is felkereste a 

környékbeli polgármestereket, hogy a gondokról, problémákról, illetve egyéb dolgokról 

megkérdezze. Tájékoztattam őt a nemesvidi helyzetről, hiszen főleg a polgárőrség révén mi is 

látjuk a szabálysértéseket, bűncselekményeket. Kértem, hogy a rendőrök fokozattan 

ügyeljenek településünkre, mivel elég sok sajnos még mindig a betörések száma. Erre ígéretet 

tett. A beszámolót javaslom elfogadásra. 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

 

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 

53/2015 (XI.18.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Nemesvid Községi Önkormányzat Képviselőtestülete tudomásul veszi a Marcali 

Rendőrkapitányság 2015. évről készült beszámolóját. 

 

Felelős: Kovács Sándor polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

12.3 Iskolás gyermekek szállításával kapcsolatos kérelem megtárgyalása 

 

Kovács Sándor polgármester: Képviselőtársaim megkapták a kérelmet, várom a 

hozzászólásokat. Idei évben a Dózsa, József Attila és Váczi utcából szeretnék a szülők alsó 

tagozatos gyermekeik iskolába szállítását az Önkormányzat autójával. 

 

Szanyi Lajos képviselő: Ez a kérelem engem érint leginkább, mivel tavaly télen én 

szállítottam az iskolásokat az iskolába az önkormányzat autójával. Sajnálom, de ezt idén nem 

tudom bevállalni. Tavaly – amíg az iskolásokat szállítottam – napi 12 órákat dolgoztam, 

hiszen karbantartóként már 5 órakor fűtöttem az önkormányzatot, irányítottam a 

közmunkásokat, vittem az irodai dolgozókat, délben a szociális étkezést kellett megoldanom, 

délután a szállítások mellett az egyéb feladataimat. Túl sok volt, szabadságomat egyáltalán 

nem tudtam kivenni. Nem panaszként mondom, de sajnos ezt én nem tudom elvállalni. A 

kérelmezőknek van kocsijuk, meg tudják oldani. Kisvidről is busszal, illetve kocsival hozzák 

be a gyermekeket az iskolába. 

 

Neubauer Tibor alpolgármester: Egyetértek vele. Csak olyat vállaljon az önkormányzat 

plusz feladatként, amit elbír. Ez már túl nagy terhet jelentene. Ezek a családok a tavalyi évig, 

és ezután is meg tudják oldani gyermekeik iskolába szállítását. 

 

Kovács Sándor polgármester: Igen, én is így látom. Ezt idén télen nem tudjuk bevállalni. 

 

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 

54/2015 (XI.18.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Nemesvid Községi Önkormányzat Képviselőtestülete nem támogatja, nem vállalja idei 

tanévben az iskoláskorú alsó tagozatos gyermekek szállítását a Nemesvid, Dózsa, József 
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Attila és Váczi utcából az iskolába. A kérelmezőkkel, szülők értesítésével megbízza a 

polgármestert. 

 

 

Felelős: Kovács Sándor polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

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 


