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Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

: 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; :  85/521-011 e-mail:polgarmester@nemesvid.hu 

               

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült:  Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. február 

14-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, 

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, pénzügyest. 

Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 5 képviselőből 4 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 4 igen szavazattal elfogadta az alábbi 

napirendeket: 

 

 

1. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének megtárgyalása  

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

Meghívott: Sebestyén András pénzügyi előadó 
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2. A képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről tájékoztató 

 Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

3. A Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

támogatásairól szóló rendelet megtárgyalása 

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző 

 

4. A Nemesvid Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálatának megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

 5. Egyebek  
Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 
 

 

12/2017. (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a 2017. február 14-ei nyílt testületi ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja 

 

1. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének megtárgyalása  

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

Meghívott: Sebestyén András pénzügyi előadó 

 

2. A képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről tájékoztató 

 Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

3. A Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

támogatásairól szóló rendelet megtárgyalása 

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző 

 

4. A Nemesvid Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálatának megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

 5. Egyebek  

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 
 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

 

1. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének megtárgyalása  

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

Meghívott: Sebestyén András pénzügyi előadó 
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Kovács Sándor polgármester: Az előterjesztést, rendelettervezetet megkapták 

képviselőtársaim. A szöveges előterjesztésben minden részletesen ki van mutatva, hogy mit 

mire terveztünk: a központi támogatások összege és összetétele, a helyi bevételek mértéke, 

összetétele, az előző évi teljesítés, pénzmaradvány összege, kötelezően ellátandó feladatok, 

fejlesztési lehetőségek lettek az idei év költségvetés tervezésekor figyelembe véve.  

A fentiek alapján javasolom elfogadásra. 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 3/2017. (II.14.) önkormányzati rendelete  

Nemesvid Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről  

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

 

 

2. A képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről tájékoztató 

 Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

Kovács Sándor polgármester: Nemesvid Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 

minden tagja eleget tett vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a törvényi előírásoknak 

megfelelően. 

Javaslom a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

13/2017 (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Nemesvid Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a képviselők 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről szóló előterjesztést. A tájékoztatót – amely szerint a 

képviselőtestület minden tagja a törvényi előírásoknak megfelelően eleget tett 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének – jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 

Felelős: Kovács Sándor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

3. A Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

támogatásairól szóló rendelet megtárgyalása 
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Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző 

 

dr. Babina Bernadett jegyző: Megkapták az írásos előterjesztést, rendelet tervezetet a 

képviselők. Ahogy az előterjesztésben is írtam, a törvényi rendelkezések értelmében a 

képviselőtestületnek évente kell rendelkeznie az illetménykiegészítésre vonatkozóan, így 

időszerű a 2017. évre vonatkozó rendelet elkészítése. A jelenleg hatályos, helyi rendeletek 

értelmében mind a főiskolai végzettségű köztisztviselők, mind a középiskolai végzettségű 

köztisztviselők az alapilletmény 20 %-ának megfelelő összegű illetménykiegészítésben 

részesültek eddig, és továbbra is ez maradna a rendelet tervezet szerint. 

Kovács Sándor polgármester: A fentiek alapján javaslom elfogadásra. 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

4/2017. (II.14.) önkormányzati rendelete 

a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásairól, a szociális és 

kegyeleti támogatásairól 

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

 

Kovács Sándor polgármester: A rendeletek aláírása és kihirdetése idejére szünetet rendelek 

el. 

 

4. A Nemesvid Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálatának megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

Kovács Sándor polgármester: Megkapták az előterjesztést képviselő-társaim. A nemzetiségi 

önkormányzat a februári ülésén felülvizsgálta, és változatlan feltételekkel elfogadta a jelenleg 

is érvényes együttműködési megállapodást. A Nemesvidi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal a tavalyi év során megkötött és aláírt együttműködési megállapodást 

változatlanul javaslom elfogadásra. 

A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 4 fő  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta:  

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

14/2017.(II.14.) számú képviselő-testületi határozata 
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Nemesvid Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény értelmében a Nemesvidi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött 

együttműködési megállapodást felülvizsgálta, és azt változatlan feltételekkel továbbra is 

hatályban tartja. 
 

Felelős: Kovács Sándor polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

     5. Egyebek  
Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

5.1 Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal való megállapodás 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

Kovács Sándor polgármester: A korábbi évekhez hasonlóan megkereste az Önkormányzatot 

a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, hogy idei évre támogassuk 60 Ft/fő 

összeggel, ez kb. 45.000 Ft-ot jelentene. Javaslom a támogatást. 

 

A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 4 fő  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta:  

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

15/2017.(II.14.) számú képviselő-testületi határozata 

 

 

Nemesvid Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Együttműködési megállapodást a 

Marcali Katasztrófavédelmi Igazgatósággal az előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja, 

felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására, valamint a 60 Ft /lakos támogatási 

összeg Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére történő kifizetésre.  

 

Felelős: Kovács Sándor polgármester 

Határidő: 2017. február 28. 

 

 

5.2 Általános iskolák felvételi körzetének kijelölésének megtárgyalása 
  

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

véleményeznie kell a 2017/18-as tanévre vonatkozóan az iskolai felvételi körzethatárokat. 

Nemesvid község tekintetében egyértelmű: Nemesvid és Marcali. Javaslom jóváhagyásra. 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

 

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

16/2017 (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Nemesvid Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2017/18-as tanévre vonatkozóan az 

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

Nemesvid és Marcali települést jelöli ki. A Somogy Megyei Kormányhivatal értesítésével 

megbízza a polgármestert és a jegyzőt. 

 

Felelős: Kovács Sándor polgármester 

  dr. Babina Bernadett jegyző 

Határidő: 2017. február 15. 

 

 

5.3„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 

kiterjesztéséhez” című pályázati felhívásra pályázat benyújtása 
 

Kovács Sándor polgármester: 2017. október elsejével az önkormányzati ASP rendszer 

gazdálkodási rendszeréhez és önkormányzati adó rendszeréhez csatlakoznak Kormány 

rendelet melléklete szerinti helyi önkormányzatok, így a Somogyzsitfai Közös 

Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok is. 2018. január elsejéig az 

önkormányzati ASP rendszer valamennyi szakrendszeréhez csatlakozik az összes helyi 

önkormányzat. A pályázat célcsoportjai önkormányzati hivatalok, közös önkormányzati 

hivatalok, ezzel összhangban pályázatot Somogyzsitfa Község Önkormányzata nyújthatja be, 

mint a Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal székhely önkormányzata. A közös 

önkormányzati hivatalok esetében a közös hivatalt alkotó települések együttes állandó 

lakosságszáma a kategóriába sorolás alapja. Somogyzsitfa az 1. kategóriába tartozik. Az 

igényelhető támogatás az 1. kategóriában 6.000.000 Ft. A támogatás maximális mértéke az 

összes elszámolható költség 100 %-a. Támogatom, hogy Somogyzsitfa Község benyújtsa a 

pályázatot. 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

 

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 

  

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

17/2017 (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Nemesvid Község Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a közös hivatal 

székhelyének feladatait ellátó önkormányzat polgármesterét, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-

16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 
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kiterjesztéséhez” című felhívás alapján támogatási kérelmet nyújtson be, valamint a 

támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat 

gyakorolja.  

Felelős: Kovács Sándor polgármester 

Határidő: 2017. március 6. 

 

 

 

5.4 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége támogatási kérelmének megtárgyalása 

 

Kovács Sándor polgármester: Megkapták a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 

támogatási kérelmét képviselő-társaim, mit javasolnak? 

 

Némethné Bedővári Mónika képviselő: Én támogatom. Javasolok 10 vagy 20 e Ft-os 

támogatást. 

 

Kovács Gábor képviselő: Egyetértek, én is támogatom. 

 

Kovács Sándor polgármester: Rendben, akkor javasolok 10.000 Ft-os támogatást. 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

 

  

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

18/2017 (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Nemesvid Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10.000 Ft-azaz Tízezer forint összegű 

támogatást javasol a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége részére. 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.  

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Kovács Sándor polgármester 

 

 

5.5 Települési támogatásokról tájékoztató 

 

Kovács Sándor polgármester: Tájékoztatom képviselő-társaimat, hogy az előző testületi 

ülés óta települési támogatási kérelem nem érkezett. 
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Tájékoztatom továbbá képviselő-társaimat, hogy megint elszaporodtak a közterületen kóborló 

kutyák. Összeírjuk az alpolgármester úrral a héten, és kérjük ezek ellen a lakosok ellen az 

eljárás lefolytatását. Probléma továbbá, hogy egyes lakosok nem a rendeletben meghatározott 

időben égeti el a hulladékát. Ez ügyben is kérni fogom a Hivatal segítségét. 

 

 

Kovács Sándor polgármester: Megkérdezem képviselő-társaimat, van-e valakinek kérdése, 

észrevétele? 

 

 

Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt, és a nyílt ülést bezárom. 

 

 

k.m.f. 

 

 Kovács Sándor dr. Babina Bernadett 

 polgármester     jegyző 


