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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. május 26-

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 

 

Meghívottak: Varga Judit pénzügyi ügyintéző 

 Magyar Mária pénzügyi ügyintéző 

 

 

Kovács Sándor polgármester: Tisztelettel köszöntöm a Nemesvid Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének ülésén a képviselőtársaimat, a jegyzőt, a pénzügyi 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. Az önkormányzat 5/2014. (II.4.) sz. 2014. évi költségvetéséről szóló rendelete 

módosításának megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 
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Meghívottak:Varga Judit pénzügyi ügyintéző 

 Magyar Mária pénzügyi ügyintéző 

 

2. Nemesvid Község Önkormányzata 2014. évi zárszámadási rendeletének 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

                      Varga Judit pénzügyi ügyintéző 

                      Magyar Mária pénzügyi ügyintéző 

 

3. Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi beszámolójának 

megtárgyalása 

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző  

 

 

4. Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálata 2014. évi beszámolójának megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

Meghívott: Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ képviselője 

 

5. Marcali Többcélú Társulás 2014. évről készített éves összefoglaló ellenőrzési 

jelentésének megtárgyalása    

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

6. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat 

benyújtásának megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

7.  Egyebek  

 Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

 

 

1. Az önkormányzat 5/2014. (II.4.) sz. 2014. évi költségvetéséről szóló rendelete 

módosításának megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

Meghívottak:Varga Judit pénzügyi ügyintéző 

 Magyar Mária pénzügyi ügyintéző 

 

Kovács Sándor polgármester: A 2014-es év zárszámadása előtt szükséges még módosítani a 

2014. évi költségvetési rendeletet, mivel az eredeti, tervezett előirányzatokat módosítani 

szükséges többek között a pályázatok miatt. 
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Tisztelt Képviselő-testület!  

Kérem, hogy a költségvetést módosító rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg 

döntését.  

 

Aki egyetért a javaslattal, kérem kézfeltartással szavazzon! 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás 

 

 

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

  

Nemesvid Község Önkormányzat képviselő-testületének 

 7/2015. (V.26.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 

5/2014. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 (A rendelet elfogadott és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

2. Nemesvid Község Önkormányzata 2014. évi zárszámadási rendeletének 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

                      Varga Judit pénzügyi ügyintéző 

                      Magyar Mária pénzügyi ügyintéző 

 

Kovács Sándor polgármester: A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő 

meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján 

jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében 

foglaltak alapján a zárszámadási rendelet-tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester 

terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő 

harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig 

hatályba lépjen. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.  

Nemesvid Község Önkormányzata 2014. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló 

zárszámadás elkészült, melyet előterjesztésként kiküldtünk a képviselőknek.  

Tisztelt Képviselő-testület!  

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését.  

 

Aki egyetért a javaslattal, kérem kézfeltartással szavazzon! 

 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

 

 

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

 

Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
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8/2015. (V.26.) önkormányzati rendelete 

 az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 

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

 

 

 

3. Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi beszámolójának 

megtárgyalása 

Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző  

 

 

Dr. Babina Bernadett jegyző: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdés f) pontja alapján a jegyző évente beszámol a képviselő-

testületnek a hivatal tevékenységéről.  

Ezúton terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé a Somogyzsitfai Közös Önkormányzati 

Hivatal 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolómat. 

 

Tisztelettel kérem előterjesztésem és a 2014. évi beszámoló tudomásul vételét. 

 

Kovács Sándor polgármester: 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 

15/2015 (V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Somogyzsitfai Közös 

Önkormányzati Hivatal 2014. évi beszámolójának megtárgyalása c. napirendet 

megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 

 

Nemesvid Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.§ (1) bekezdése alapján tudomásul veszi a jegyző 

beszámolóját a Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről. 

 

Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a közös hivatal dolgozóinak végzett munkájukért. 

 

 

Felelős:  dr. Babina Bernadett jegyző 

Határidő:  értelem szerint 
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4. Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálata 2014. évi beszámolójának megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

Meghívott: Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ képviselője 

 

Kovács Sándor polgármester: Megküldte a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata a 2014. évi beszámolóját. Kiküldtük 

előterjesztésként a képviselőknek. 

 

Némethné Bedővári Mónika képviselő: Hát ez egy nagyon általános beszámoló, nem sok 

minden derül ki belőle. A tavalyi évben a gyerekjóléti szolgálattal nem voltunk megelégedve, 

a kiküldött kolléganő nem igazán látta el jól a dolgát. Az idei évben az új gyerekjólétis 

kolléga viszont ügyes. Reméljük a helyzet javulni fog.  

 

Szanyi Lajos képviselő: Egyetértek vele. Fogadjuk el a beszámolót, mert a tavalyi évvel már 

nem tudunk mit kezdeni, de kérjük, hogy a júniusi testületi ülésre jöjjön el a vezető, meg ez az 

új kolléga, és számoljon be a munkájukról. 

 

Kovács Sándor polgármester: Aki elfogadja a beszámolót azzal, hogy a következő testületi 

ülésre jöjjön el a gyermekjóléti szolgálat vezetője és a kihelyezett kollégája, 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 

16/2015 (V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata 2014. évi beszámolójának 

megtárgyalása c. napirendet megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 

 

Nemesvid Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Szociális és 

Egészségügyi Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata beszámolóját a 

2014. évi tevékenységéről. 

 

Képviselő-testület kéri, hogy a következő testületi ülésre a Szociális és Egészségügyi 

Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata vezetője és kihelyezett 

kollégája jöjjön el és számoljon be a jelenlegi gyermekjóléti nemesvidi helyzetről. A 

szükséges intézkedések megtételével, meghívó elküldésével megbízza a polgármestert és a 

jegyzőt. 
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Felelős:  Kovács Sándor polgármester 

 dr. Babina Bernadett jegyző 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

5. Marcali Többcélú Társulás 2014. évről készített éves összefoglaló ellenőrzési 

jelentésének megtárgyalása    

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

 

 Kovács Sándor polgármester: Megkapták az előterjesztést. Ha kérdés, észrevétel van, 

tegyék fel a jegyzőnek. 

 

dr. Babina Bernadett jegyző: A zárszámadással együtt a belső ellenőrzéssel kapcsolatos 

2014. évi beszámolót is el kell fogadni. Megkapták a tavalyi év ellenőrzési eredményeit. A 

hiányosságok azóta orvosolva lettek. 

 

Kovács Sándor polgármester: Kérdés, észrevétel hiányában szavazást rendelt el. 

 

 

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 

17/2014 (V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2014. évi éves 

összefoglaló ellenőrzési jelentésről szóló beszámolót és a melléklet szerint elfogadja.  

 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kovács Sándor polgármester 

 

 

6. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat 

benyújtásának megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

 

Kovács Sándor polgármester: Szeretnénk benyújtani ezt a pályázatot az iskolai tornaterem 

felújítására. A pályázat megírásával megbíznánk a pályázatírónkat. Emellett el kell fogadnunk 

a spotkoncepciót is, ez is szükséges kelléke a pályázat beadásának. 
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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 

18/2015 (V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Nemesvid 

Község Önkormányzata az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 

kiírt pályázat megírásával megbízza Mikicsné Horváth Katalin pályázatírót 100 e Ft+ÁFA 

összegért. A szükséges intézkedések megtételével, szerződés aláírásával megbízza a 

polgármestert. 

 

 

Felelős:  Kovács Sándor polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

 

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 

19/2015 (V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Az önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásának megtárgyalása c. 
napirendet megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 

 

Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja pályázat benyújtását a 

nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett az önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtására. 

 

Az egy lakosra jutó adóerő képesség alapján a támogatás maximális mértéke a fejlesztési 

költség 85 %-a. A minimálisan biztosítandó saját erő értéke a fejlesztési költség 5 %-a, azaz 

1.924.945 Ft (teljes összeg: 12.832.969 Ft), mely saját forrás az Önkormányzat 

rendelkezésére áll. 

 

 

Felelős:  Kovács Sándor polgármester 

Határidő:  értelem szerint 
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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 

20/2015 (V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és támogatja Nemesvid 

Község Önkormányzatának 2015-2019. közötti időszakra vonatkozó középtávú 

sportfejlesztési koncepcióját. 

 

Ezt a koncepciót az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt 

pályázat benyújtása végett fogadja el, mivel ez a pályázat benyújtásának egyik feltétele. 

 

 

Felelős:  Kovács Sándor polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

7.  Egyebek  

 Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

7.1 Kamerarendszer kiépítésének megtárgyalása 

 

Kovács Sándor polgármester: A kamerarendszert holnap kezdenek kiépíteni. Az előzetes 

megbeszélés szerinti helyeken nem mindenhol lesz jó a kamera, mivel nem akar mindenki 

áramot adni. Újból körbe kellene járni a falut, hogy átnézzük a helyeket. 

Kovács Gábor képviselő: Természetesen. Én holnap ráérek, körbejárom a kamerás 

emberekkel a falut. 

Kovács Sándor polgármester: Rendben, köszönöm szépen. A régi kamerarendszernek 

tönkrement a rögzítője. Kint voltak a karbantartók, 86 e Ft-os árajánlatot küldtek. Egyelőre 

nem szeretném megrendelni, soknak tartom. Kérek máshonnan is árajánlatot. 

Kovács Gábor képviselő: Egyetértek vele, kérjünk máshonnan is. 
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7.2 Betörések számának megszaporodása 

 

Kovács Sándor polgármester: Sajnos elszaporodtak a betörések a faluban. Jeleztem az új 

rendőrparancsnoknak. Türelmet kért, azt ígérte, június 1-től fokozott figyelmet fordít 

Nemesvidre. 

 

7.3 Települési segélykérelmekről tájékoztató 

 

Kovács Sándor polgármester: Tájékoztatom a testületet, hogy a testületi ülésig 10 

lakásfenntartási települési segélykérelem érkezett, ebből 8 megfelelt a rendelet feltételeinek, 

5.000 Ft összegűek fél évre, 2 elutasításra került. 1 gyógyszer támogatási kérelem érkezett, 

5.000 Ft fél évre. 

Neubauer Tibor alpolgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatást. 

 

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 


