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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. augusztus 

4-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, Szanyi 

Lajos, 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. 

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. Tanévkezdési támogatások megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 
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2. Nemesvid Községi Önkormányzat Főzőkonyhájának bérleti-üzemeltetési szerződés 

módosításának megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

                       

3. Falunapi programok megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester  

 

4. Pécsy Gyuláné nagykanizsai lakos ingatlan felajánlásának megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

5.  Egyebek  

 Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

30/2015. (VIII.4.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Nemesvidi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a 2015. augusztus 4-ei nyílt testületi ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja 

 

1. Tanévkezdési támogatások megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

2. Nemesvid Községi Önkormányzat Főzőkonyhájának bérleti-üzemeltetési szerződés 

módosításának megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

                       

3. Falunapi programok megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester  

 

4. Pécsy Gyuláné nagykanizsai lakos ingatlan felajánlásának megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

5.  Egyebek  

 Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

 

1. Tanévkezdési támogatások megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

Kovács Sándor polgármester: Az előterjesztés szerint az önkormányzat az elmúlt évekhez 

hasonlóan idén is támogatni kívánja a gyermekek iskolakezdését, az önkormányzat kicsit jobb 

anyagi helyzetének köszönhetően pénzbeli támogatást is javasol megállapítani azon 
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gyermekeknek, ahol állami támogatásban nem részesülnek, 5.000 Ft-os egyszeri támogatást, 

illetve idei évben a közép-és felsőfokú intézményekben tanulókat is segítené 10.000 Ft-os 

egyszeri támogatással.  

Szanyi Lajos képviselő: Javaslom, hogy vegyük bele, hogy akik rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülnek, azok nem kapnak. 

 

Kovács Sándor polgármester: Egyetértek vele. Aki a kért módosítással együtt elfogadja az 

előterjesztést, az 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 

31/2015 (VIII.4.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő- testülete tanévkezdési támogatások 

tárgyban az alábbi támogatási formákat hagyja jóvá: 

 

1. Minden nemesvidi általános iskolás gyermek részére – akinek az állam nem fizeti ki a 

füzet-és tanszercsomagját - egyszeri 5 e Ft-os tanévkezdési támogatást nyújt. 

2. Minden nemesvidi középiskolás-és főiskolás tanuló részére, aki nem részesül 

gyermekvédelmi kedvezményben - iskolalátogatási igazolás ellenében - egyszeri 10 e 

Ft-os tanévkezdési támogatást nyújt. 

 

A szükséges intézkedések megtételével, kifizetések lebonyolításával megbízza a 

polgármestert. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kovács Sándor polgármester 

 

 

2. Nemesvid Községi Önkormányzat Főzőkonyhájának bérleti-üzemeltetési szerződés 

módosításának megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

                       

Kovács Sándor polgármester: Az előterjesztés kiküldésével egyidejűleg hívott a 

Gyermekélelmezési Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (GYÉK 2000 Kft.) vezetője is, hogy 

meghosszabbítjuk-e a szerződést. Javaslom meghosszabbításra. 

Szanyi Lajos képviselő: Megvizsgáltuk tavaly is, ennél jobb feltételeket nem kaptunk más 

konyhától. Szerintem is hosszabbítsuk meg. 
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Neubauer Tibor alpolgármester: Egyetértek vele. 

Kovács Sándor polgármester: Egyetértek vele. Aki elfogadja az előterjesztést, az 

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 

32/2015 (VIII.4.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Gyermekélelmezési 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (GYÉK 2000 Kft.). és Nemesvid Községi Önkormányzat 

Főzőkonyhájának Bérleti-üzemeltetési szerződés meghosszabbításához 2015. szeptember 1-

től 2016. szeptember 1-ig terjedő időszakra. A szükséges intézkedések megtételével, 

szerződés aláírásával megbízza a polgármestert. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kovács Sándor polgármester 

 

 

3. Falunapi programok megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

Kovács Sándor polgármester: A falunappal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom 

képviselő-társaimat: A Szőcsényi Szakiskolától megrendeltem a színpadot, sátrat, az Industrie 

Elektrik Kft-től a padokat és az asztalokat, Somogysimonyiból a kissátrakat, Nemesdédről a 

hatszögletű sátrat öltözőnek. Beszéltem a Bereczk Balázzsal, a kistérségi sátor foglalt. A 

főzéshez van: 20 kg vaddisznóhús, 25 kg sertéshús a hűtőben, de még várok további 

adományokat. A roma nemzetiségi önkormányzat bevállalt a saját költségén 100 főre főzést, a 

ringlist és a légvárat, illetve a fő koncertet. Egy német állampolgárságú nemesvidi lakos 

felajánlott 30 e Ft-ot, illetve a Nyerges Ervin az Industrie Elektrik Kft.-től 100 e Ft+ÁFÁ-t ad 

tűzijátékra. Én műanyag evőeszközöket ajánlok fel. Simon Ferenc kisvidi lakos felajánlotta a 

hintó falunapra. A műsor: délelőtt sportversenyek, nemzetiségi önkormányzat vállalta a 

rendezését. Délutáni program: 13.30-tól 14.30-ig Tinó Robi, Megarox 14.30-tól 16.30-ig 

közben ovisok, gyerektáncosok, utána Merő Jutka, Dóri, Réka, este 20.30-tól 21.30-ig Kreol 

Együttes. A program zárásaként tűzijáték. 

Szanyi Lajos képviselő: Pénteken előkészítjük a színpadot, a sportpályát. 
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Kovács Sándor polgármester: Mindenkit szeretettel várunk a Hivataltól, illetve a többi 

polgármestert is. 

 

4. Pécsy Gyuláné nagykanizsai lakos ingatlan felajánlásának megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

Kovács Sándor polgármester: Csak az ingatlan 1/4 része van a felajánló tulajdonában, nem 

tudom ki a többi tulajdonos. 

Szanyi Lajos képviselő: Nem támogatom, nem tudjuk vállalni az ingatlan kaszálását, így is 

túl sok, amit rendezni kell. 

Neubauer Tibor alpolgármester: Én sem támogatom, nem tudnánk vele mit kezdeni. 

 

Kovács Sándor polgármester: Igen, szerintem sem tudunk egyelőre ilyennel foglalkozni. 

 

 

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 

33/2015 (VIII.4.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kívánja elfogadni Pécsy 

Gyuláné által felajánlott Nemesvid-Kisvid, Arany J. u. 32. (hrsz.: 0143/12) 1/4 tulajdoni 

hányadot, nem tudja felvállalni az Önkormányzat az ingatlan gondozását, kaszálását, rendbe 

tételét. A szükséges intézkedések megtételével, a felajánló értesítésével megbízza a 

polgármestert. 

 

Felelős:  Papp János polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

 

5.  Egyebek  

 Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

5.1 Nemes népek találkozójának megtárgyalása 

Kovács Sándor polgármester: Kaptam meghívót Nemesnádudvarról, szeptember 25-27. 

között kerül megrendezésre a nemes népek találkozója. 12 főt jelentettem le, hogy megy 

Nemesvidről. Gondolják végig a képviselő-társaim, hogy ki szeretne jönni. 
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Szanyi Lajos képviselő: Én sajnos nem tudok menni, helyettem mehet valaki. 

 

5.2 Települési segély kérelmekről tájékoztatás 

 

 

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

lakásfenntartási települési segély kérelem érkezett, 6 megfelelt a rendelet feltételeinek, 5 e Ft 

fél évre, 4 el lett utasítva. Rendkívüli települési segély 22 kérelem érkezett, 8x10.000 Ft, 

illetve 10x15.000 Ft összeg került kifizetésre, el lett utasítva 4 fő. 1 gyógyszerköltség 

támogatás kérelem érkezett fél évre havi 5.000 Ft, illetve 1 temetési segély 40.000 Ft 

összegben került kifizetésre. Más segély fajta nem érkezett. 

 

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 


