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Készült:  Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 29-

én megtartott rendkívüli 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 

 

 

Kovács Sándor polgármester: Tisztelettel köszöntöm a Nemesvid Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének ülésén a képviselőtársaimat, 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. Új együttműködési megállapodás kötése a Nemesvidi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal  

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

2. Egyebek 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

 

 

1. Új együttműködési megállapodás kötése a Nemesvidi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal  

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

  

Kovács Sándor polgármester: A nemzetiségi törvény értelmében az együttműködési 

megállapodást a nemesvidi roma nemzetiségi önkormányzattal minden év január 31. napjáig 

felül kell vizsgálni az önkoormányzatnak.   

A fentiek miatt került sor a megállapodás felülvizsgálatára, új megállapodás kötésére. Az új 

megállapodás szövegezését előzetesen írásban megkapták képviselő társaim. 

 

Megkérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel? 
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Javaslom az együttműködési megállapodás elfogadását. Aki egyetért a javaslattal, kérem 

kézfeltartással szavazzon! 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

 

. 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

4/2015.(I.29.) számú képviselő-testületi határozata 

 

 

Nemesvid község képviselő-testülete a Nemesvidi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal az 

együttműködési megállapodást jóváhagyja. A képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert a megállapodás aláírására.  

 

Felelős: Kovács Sándor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2. Egyebek 

 

2.1 Háziorvosi hozzájárulás megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

Kovács Sándor polgármester: A háziorvos januárig havi 25.000 Ft hozzájárulást fizetett, 

mely tulajdonképpen lakbér, gáztámogatás volt. Emelkedtek a költségek, így a Doktor úrral 

előzetesen egyeztetve 2015. januártól a hozzájárulását 30.000 Ft-ra megemelnénk. Javaslom 

elfogadásra.   

 

Aki egyetért a javaslattal, kérem kézfeltartással szavazzon! 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

5/2015.(I.29.) számú képviselő-testületi határozata 

 

Nemesvid község képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 2015. januártól a nemesvidi 

háziorvos lakbér hozzájárulása 30.000 Ft-ra emelkedjen. Az ezzel kapcsolatos szerződés 

módosítással, az egyéb szükséges intézkedésekkel megbízza a polgármestert és az aljegyzőt. 

 

 

Felelős: Kovács Sándor polgármester 

              Dr. Babina Bernadett aljegyző     
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Határidő: azonnal 

 

 

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 


