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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. február 

12-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, Szanyi Lajos, Némethné 

Bedővári Mónika, Kovács Gábor képviselők.  

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

Dr. Babina Bernadett aljegyző 

 

Meghívottak:              Varga Judit pénzügyi ügyintéző 

                                    Merő Gáborné szociális ügyintéző       

 

 

 

Kovács Sándor polgármester: Tisztelettel köszöntöm a Nemesvid Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének ülésén a képviselőtársaimat, az aljegyzőt, a meghívott pénzügyi és 

szociális ügyintézőket. 

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 települési támogatásról és egyéb szociális ellátásról szóló rendelet megtárgyalása 

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett aljegyző 

Meghívott: Merő Gáborné szociális ügyintéző 

mailto:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu?Subject=Email%20from%20www.iranymagyarorszag.hu
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2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

Meghívott: Varga Judit pénzügyi ügyintéző 

 

3. A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosításának 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

4. Egyebek  
Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

 

 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

 

1. A települési támogatásról és egyéb szociális ellátásról szóló rendelet megtárgyalása 

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett aljegyző 

  

Dr. Babina Bernadett aljegyző: A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 

2015. évben jelentős mértékben átalakul. Az átalakítást érintő fő szabályozási elemek 2015. 

március 1-jén lépnek hatályba. A segélyezési rendszer 2015. március 1-jei átalakításával 

összefüggésben az állam és az önkormányzatok közötti feladat-megosztás a szociális ellátások 

biztosítása területén átalakul: 

A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása a járási hivatal 

hatáskörébe kerül.  

Az újonnan a járási hivatalok hatáskörébe kerülő aktív korúak ellátásán túl továbbra is a járási 

hivatalok hatáskörébe tartoznak az alábbi ügykörök: 

- alanyi ápolási díj (az alapösszegű, a fokozott ápolási szükségletre tekintettel 

megállapított emelt összegű, valamint a kiemelt ápolási díj), 

- időskorúak járadéka, 

- alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás, 

- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. 

A felsorolt, állami felelősségi körben nyújtott szociális ellátásokon túl más ellátások 

nyújtásáról, jogosultsági feltételeiről az önkormányzatok döntenek az ún. települési, illetve 

rendkívüli települési támogatás keretében. 

A 2015. február hónapra járó foglalkoztatást helyettesítő támogatást és rendszeres szociális 

segélyt 2015. március 5-ig még a települési önkormányzatoknak kell folyósítani. 

A 2015. március hónapra járó – április 5-ig esedékes – támogatási összegek utalásáról már a 

fővárosi és megyei kormányhivatalok gondoskodnak majd, a járási hivatalok adatszolgáltatása 

alapján. 

A lakásfenntartási támogatás biztosítása 2015. március 1-jétől nem lesz kötelező, a következő 

kivételekkel: 

A 2015. január 1-jén folyamatban lévő, valamint a 2014. december 31-ét követően 

lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelem alapján indult ügyekben a 

lakásfenntartási támogatást egy év helyett legfeljebb a 2015. február 28-ig terjedő időtartamra 

lehet megállapítani. 



3 

 

A 2015. március 1-jét megelőző kezdő időponttal megállapított lakásfenntartási támogatás 

tekintetében – a jogosultság határozatban megállapított időtartamára, vagy annak 

megszüntetéséig – a 2015. február 28-án hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni. 

Az önkormányzatok 2015. március 1-től a települési támogatás keretében biztosíthatnak 

támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez. 

A méltányossági közgyógyellátás biztosítása 2015. március 1-jétől nem lesz kötelező, azzal, 

hogy a 2015. március 1-jét megelőzően megállapított méltányossági közgyógyellátás 

tekintetében, valamint a méltányossági közgyógyellátással összefüggésben 2015. február 28-

án folyamatban lévő ügyekben – a jogosultság határozatban megállapított időtartamára, vagy 

annak megszüntetéséig – a 2015. február 28-án hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni. Az 

önkormányzatok a rendkívüli települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a 

gyógyszerkiadások viseléséhez. 

Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési 

támogatás lesz. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, 

rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. 

Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, hogy a települési támogatásról rendeletet 

alkosson. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek 

teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat 

mérlegelési jogkörébe tartozik. Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a 

képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az 

időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli 

települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a 

létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen 

helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához. 

A településnek a rendeletét legkésőbb 2015. február 28-ig kell megalkotnia. 

A fentiekben elmondottak alapján kapták meg a képviselők a rendelet tervezetet. A tervezetet 

úgy készítettük el, hogy figyelembe kellett venni, hogy Nemesvid Község Önkormányzata 10 

m Ft-ot kapott 2015-ös évre szociális ellátásokra. 

Az önkormányzat anyagi helyzetét figyelembe véve  - a rendelettervezetben – eseti települési 

támogatásként a rendkívüli települési támogatást, a települési temetési támogatást, illetve a 

települési támogatást elemi kár elhárításához, míg rendszeres települési támogatásként a 

települési lakásfenntartási támogatást, illetve esetlegesen a települési gyógyszertámogatást  

adnánk települési segélyként. 

A rendkívüli települési támogatás a február 28-ig hatályban lévő szociális rendeletünk 

alapján, illetve azokkal a feltételekkel lenne továbbra is : azaz a legfeljebb 50.000 Ft 

támogatás, a jogosultsági feltétel pedig a vagyonnal nem rendelkezés, illetve az egy főre eső 

jövedelemhatár nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 

250 %-át (71.250 Ft), egyedül élő esetén annak 300 %-át(85.500 Ft). Évente max. egyszer 

nyújtható. 

A települési gyógyszertámogatással kapcsolatban várom a javaslatokat. 



4 

 

Szanyi Lajos képviselő: A rendszeresen nyújtandó gyógyszertámogatásra szükség lenne a 

faluban, mivel pl. sok cukros beteg van, akik alig részesülnek támogatásban. 

Kovács Gábor képviselő: Ezzel egyetértek, a feleségem cukros, a gyógyszerköltségei egy 

hónapban kb. 25 e Ft. 

Szanyi Lajos, Némethné Bedővári Mónika képviselők: Meg kell osztani a jövedelemhatárt 

szerint, hogy családban él vagy egyedülálló. A rendkívüli települési támogatásnál szereplő 

250 % családosnál és 300 % egyedülállónál irányadó lehet. Kössük ki, hogy akkor kaphatják, 

ha a gyógyszerkiadásaik 1 hónapban elérik a 10 e Ft-ot. 

Kovács Sándor polgármester, Neubauer Tibor alpolgármester: Az adható maximális 

összeg: 5 e Ft.  

A települési temetési támogatás max. összege mennyi Ft lenne, illetve az egy főre jutó 

jövedelemhatár összegére most várok javaslatot. 

Kovács Sándor polgármester: Szerintem az összeg legyen 40.000 Ft, az egy főre jutó 

jövedelemhatár összeg pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300 %-

át ne haladja meg. 

Szanyi Lajos képviselő: Szerintem is legyen a 40.000 Ft, illetve a magasabb jövedelemhatárt 

is jó ötletnek tartom, mivel a temetés megviseli a családot, minél több kérelmező férjen bele. 

dr. Babina Bernadett aljegyző: A települési támogatás elemi kár elhárításához indokolt a 

faluban, mivel a tavalyi évben is többször volt viharkár, belvíz miatt károsult, aki kérte az 

önkormányzat segítségét. 

Némethné Bedővári Mónika képviselő: Szerintem is indokolt. Mivel ez nagy kár lehet, a 

maximális összegnek is magasabbnak kell lennie, 50-100 e Ft körül. 

Szanyi Lajos képviselő: Szerintem is indokolt, de elég a maximális 50 e Ft. 

Kovács Gábor képviselő: Én is egyetértek az 50 e Ft-al, viszont a jövedelemhatár magasabb 

kell hogy legyen, mert kár bárkit érhet. Javaslom a 300 %-ot. 

Kovács Sándor polgármester: Ez szerintem is jó lesz így. 

dr. Babina Bernadett aljegyző: A települési lakásfenntartási támogatásnál szigorúbb 

feltételeket írnánk elő, mivel ez egy rendszeres támogatás (6-12 hónap). Előzetes 

megbeszélésünk alapján a jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének a 150%-át, illetve 250 %-át nem haladhatja meg, eszerint lenne a max. összeg a 

5.000 és 2.500 Ft. Emellett még egyéb feltételeknek is meg kell felelni pl. a ház tisztasága stb. 

A természetben nyújtott szociális ellátás formáiként az elmúlt évek gyakorlatát figyelembe 

véve a térítési díjkifizetését, tankönyvvásárlást, Erzsébet utalványt, illetve pluszként a tüzelő 

vásárlást soroltuk fel.  
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A köztemetéssel kapcsolatban ugyanúgy mint eddig a helyben szokásos legolcsóbb temetési 

költségeket kell alapul venni, a részbeni, illetve teljes mentesség jövedelemhatárait szintén 

kérem, hogy itt a testületi ülésen beszéljük meg. 

Kovács Sándor polgármester: Nem volt mentesítés eddig sem, szerintem nem kell. 

Szanyi Lajos képviselő: Egyetértek vele. 

dr. Babina Bernadett aljegyző: A szociális alapszolgáltatásokat is egybe foglaltuk, ebbe a 

szociális rendeletbe, ami az étkeztetést, a családsegítést és a házi segítség nyújtást foglalja 

magába. Az étkeztetésnek maradtak az eddigi feltételei. 

 

Kovács Sándor polgármester: Javaslom az itt megbeszélt kiegészítésekkel a rendelet 

elfogadását. Aki egyetért a javaslattal, kérem kézfeltartással szavazzon! 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

 

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

 

Nemesvid Község Önkormányzat képviselő-testületének 

 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete  

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról 

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

 

 

2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

Meghívott: Varga Judit pénzügyi ügyintéző 

 

Kovács Sándor polgármester: Át is adnám a szót a pénzügyes kolléganőnek. 

 

Varga Judit pénzügyi ügyintéző: 16.124.534 Ft állami támogatással tervezhettem a 2015-ös 

évet: ebből 10.095.240 Ft mehet csak szociális támogatásokra, vagyis települési segélyekre, 

110.720 Ft-ot kaptunk a szociális étkezés támogatására, 6.543.000 Ft-ot gyermekétkeztetésre 

és 1.200.000 Ft-ot a könyvtár működési célú támogatására. Adóbevételekkel úgy számoltam, 

ami a 2014-es évben bejött. 

 

Szanyi Lajos képviselő: Szerintem idén biztos, hogy kevesebb adóbefizetés lesz a szociális 

rendszer változása miatt. 

 

Varga Judit pénzügyi ügyintéző: Közfoglalkozást 24 főre terveztem 9 hónapos időtartamra. 

Beruházásokba beterveztem a közfogis dologi eszközöket is. 800 e Ft-os pályázati maradékot 

minél előbb el kell számolni. 3 m Ft lekötött pénz továbbra is megmarad tartaléknak, úgy 

beszéltük meg. Fel vannak sorolva részletesen a szöveges előterjesztésbe a kiadások, 

bevételek, külön kimutatást készítettem a személyi juttatásokról. Az új számomra a szociális 
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kiadások (települési segélyek) betervezése volt, ez miatt majd lehet hogy  későbbiekben 

módosítani kell, mert előre nem lehet kiszámítani. 

 

Kovács Sándor polgármester: Javaslom a rendelet elfogadását. Aki egyetért a javaslattal, 

kérem kézfeltartással szavazzon! 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

 

A jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 

 

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

 

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

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

 

 

3. A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosításának 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

Kovács Sándor polgármester: Megkapták előre az előterjesztést, hogy mi fog módosulni a 

Társulási Megállapodásban. Javaslom elfogadásra. 

 

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 

6/2015 (II.12.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

Nemesvid Község Képviselőtestülete a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási 

Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1) Nemesvid Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Társulási Megállapodás 

módosítását, az előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja, felhatalmazza a 

polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 

 

 

Felelős: Kovács Sándor polgármester 

Határidő: 2015. február 28. 

 

 

 



7 

 

4. Egyebek  

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

            4.1. Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítása 

       Előterjesztő: Dr. Babina Bernadett aljegyző 

 

 

Dr. Babina Bernadett aljegyző: 2015. január 26-án volt együttes testületi ülés, amikor az 

SZMSZ-t módosították a testületek  a szakfeladatok bekerülése végett. A Mák-kal történt 

egyeztetés alapján a technikai kormányzati funkciókat ki kell venni az SZMSZ mellékletéből, 

hogy el tudjuk küldeni bejegyzésre, hogy a pénzügyes lányok tudjanak rá könyvelni. 

 

Kovács Sándor polgármester: További kérdés, észrevétel hiányában szavazásra bocsátom a 

rendeletmódosítást. 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 

rendeletet hozta: 

 

 

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete 

a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

14/2014. (X.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

4.2. Együttműködési megállapodás megtárgyalása a Somogy Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatósággal  

 

Kovács Sándor polgármester: elmondta, hogy a korábbi évekhez hasonlóan az idén is 

megküldte a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Marcali Kirendeltsége a 

polgárvédelmi feladatrendszer magas színvonalú végrehajtása érdekében megküldte a 

megállapodás tervezetet. A lakosságszám alapján a megállapodás szerint 60,-Ft / fő 

támogatást nyújt az önkormányzat az Igazgatóságnak a polgári védelmi szakfeladatok 

ellátására. Javasolta a megállapodás tervezet elfogadását azzal, hogy a támogatás összege 

a költségvetésbe betervezésre került. 

 

 

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 

 

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

 

Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

7/2015. (II.12.) számú képviselő-testületi határozata: 

 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemesvid Község 

Önkormányzata és a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság között 

együttműködési megállapodás megtárgyalása című előterjesztést megtárgyalta és az 

alábbi határozatot hozta.  
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Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti 

megállapodást a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal megköti.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására ás a 

támogatás az önkormányzat 2015. évi költségvetésének terhére történő kifizetésére. 

 

Határidő:  2015. június 30. 

Felelős: Kovács Sándor polgármester 

   Dr. Babina Bernadett aljegyző 

4.3.Siketek és nagyothallók támogatási kérelmének megtárgyalása  

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

 

Kovács Sándor polgármester: elmondta, hogy idén is megkapták a siketek támogatási 

kérelmét, de egyelőre nem tudják támogatni őket. 

 

A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 

 

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

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

8/2015 (II.12.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Siketek és nagyothallók 

támogatási kérelmének megtárgyalása c. napirendet megtárgyalta, és az alábbi határozatot 

hozza: 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Siketek és nagyothallók 

támogatási kérelmét megtárgyalta és úgy döntött, hogy nem támogatja. 

 

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     aljegyző 


