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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. november 

18-án megtartott közmeghallgatásáról. 

 

Az ülés helye:  Önkormányzat tanácskozó terme, 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 

 

Jelen van még:            5 érdeklődő nemesvidi lakos 

 

 

Kovács Sándor polgármester: Tisztelettel köszöntöm a Nemesvid Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének közmeghallgatásán a képviselőtársaimat, a jegyzőt és a település jelen 

lévő lakóit. 

 Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 5 képviselőből 5 képviselő 

jelen van. A közmeghallgatást megnyitom. 

 

Kovács Sándor polgármester:  

 

Köszöntöm a Tisztelt Megjelenteket! 

Szeretném röviden ismertetni az Önkormányzat ez évi munkáját. 

2015 évben 6 pályázatot nyújtottunk be, sajnos kevés sikerrel. Pályáztunk a tavasz folyamán a 

konyha és a tornaterem felújítására. Sajnos mindkettő pályázatunk parkoló pályára került. Ez 

azt jelenti, hogy nem nyert a pályázat, de ha esetleg marad valamennyi elosztatlan pályázati 

pénz, akkor abból részesedhetünk. Nyár végén indultunk a konszolidációból kimaradt 

Önkormányzatoknak kiírt pályázaton. Sajnos itt sem nyert a beadványunk. Idén csak a 2000 

fő lakos feletti településeket díjazták. Ígéret van rá, hogy a 2016-os költségvetésbe vannak 
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betervezve a 2000 fő alatti települések. Jövőre mindenképpen újra pályázunk. Nemesvid 

lakosságszámát figyelembe véve az itt elnyerhető pályázati pénz 10.000.000 forint. Pályázatot 

adtunk be települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására. 

Ennek a pályázatnak az eredményét még nem ismerjük. Pályáztunk informatikai bővítésre, itt 

6 darab asztali gépet nyertünk, melyből 4 darab számítógép a Teleházba, 2 darab pedig a 

közös önkormányzati hivatal Nemesvidi kirendeltségére kerül. Már nagyon szükséges volt a 

számítógép park megújítása. Szeptember végén pályáztunk szociális tűzifára. A település 

mutatói szerint 162 m3 kemény lombos tűzifára adtunk be pályázatot, ebből 96 m3-nyi 

támogatást nyertünk. A pályázatok sikertelenségének ellenére is sikerült mintegy 10.000.000 

forint értékű beruházást végrehajtani. Kiépítésre került egy 14 kamerás kamerarendszer 

5.776.055 forint értékben. A rendszer 32 kameráig bővíthető. Az idei évben 3 kamerával 

bővítettük. 1 darab a templomkertbe, 2 darab pedig az Arany János utcába került felszerelésre. 

Az orvosi rendelőt 800.000 forint értékű orvosi eszközök megvásárlásával támogattuk. Ezek a 

beruházások pályázati pénzből valósultak meg. 

 A közmunka mintaprogramok indításával sikerült 4 darab nagy fűkaszát, az önkormányzati 

traktor után fűkasza adaptert, hó húzó lapot vásárolni. Vásároltunk még továbbá új 

fűnyírótraktort, kapálógépet, lap vibrátort, vésőgépet és betonkeverőt. A templomnál 

önkormányzati kertet alakítottunk ki, 120 m2-es fóliasátrat, 24 m2-es szerszámtárolót és 

szivattyúházat építettünk. Saját kutat fúrattunk az öntözéshez. 2016-os évben a kertet bővítjük 

a Plébánia és a Petőfi utca közötti területtel. Az idei közmunkában rendbetettük a Kisvidi 

településrész belvízelvezető árkait, kitisztítottuk az összes hidat, ahol kellett bontottunk, ahol 

kellett hidat építettünk. Igyekeztünk rendben tartani a falu közterületeit, temetőt, iskola és 

óvodaudvart. Mintegy 100 méter járdát építettünk és önkormányzati utakat, közöket 

javítottunk. Mezőgazdasági munkaprogramban elindítottuk az önkormányzati kertet. 2016-os 

évben 4 mintaprogramban indulunk mintegy 34 fővel. Ezekkel a programokkal mintegy 6 és 

fél - 7 millió forintnyi támogatáshoz jut az önkormányzat. A jövő évi programok segítségével 

hatványozottan folytatjuk a járdaépítést, 4 buszvárót fogunk építeni, tovább műveljük a 

kibővített önkormányzati kertet, illetve 8 fővel mezőgazdasági földutakat tisztítunk, javítunk. 

A települési támogatásokat igyekeztünk úgy elosztani, hogy abból minden helyi család 

részesülhessen.  

Július hónaptól törvényi szabályozás szerint a szemétszállításnál heti szállításra kellett 

áttérnünk és a szállítási díjat ki kellett terhelnünk a lakosságra. A képviselőtestület úgy 

döntött, hogy a háztartásokra terhelt szemétszállítási díjat visszatámogatja a települési 

támogatásból, így továbbra sem kell a lakosságnak hulladékszállítási díjat fizetni. A környező 

településeken, mint például Nemesdéd, Somogysimonyi és sorolhatnánk tovább, egy 4 tagú 

családnak évi 20-21 ezer forint terhet jelent. Kivétel nélkül támogattuk fiataljaink nyári 

étkezését. Általános, közép és főiskolásokat kétszer 5000 forintos Erzsébet Utalvánnyal, az 

óvodásokat egyszer 5000 forintos Erzsébet Utalvánnyal. Iskolakezdési támogatásban 

részesítettük azon tanulóinkat, akik nem jogosultak az állam által nyújtott ingyenes 

tankönyvcsomagra és étkezésre. Az általános iskolásokat 5000, a közép és főiskolásokat 

10000 forinttal támogattuk. December hónapban szeretnénk hozzájárulni nyugdíjasaink és 

fiataljaink karácsonyához, hogy milyen módon és mekkora összeggel az még nem publikus. 
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 A korábbi Polgármesteri irodából klubhelyiséget alakítottunk ki, ahol eleinte szinte heti, most 

már inkább csak havi rendszerességgel karaoke esteket tartunk. Az általános iskola egyik 

termében kialakítottunk egy konditermet, amely kifestve, berendezve üzemelésre vár. A 

tornaterem használata ingyenes a helyi lakosság számára. Hétfőn az idősebb, pénteken és 

szombaton a fiatalabb korosztály használhatja. 

 Év közben sajnos egyik pillanatról a másikra itt hagyott bennünket a fodrász. Rendbe 

rakattuk, kifestettük a fodrászüzletet. Nem volt egyszerű, de végül találtunk bele 

fodrászhölgyeket is. A fodrászüzlet minden szerdán 9 – 14 óráig és minden hónap második 

péntekjén 18 órától tart nyitva.  

Augusztusban megrendeztük az immár hagyományos falunapot. A felajánlásoknak, 

adományoknak köszönhetően maximum 50.000 forintjába került az önkormányzatnak. 

Jómagam véleménye és a visszajelzések szerint jól sikerült, színvonalas falunapot tartottunk. 

Kár, hogy a végén egyesek nem tudtak viselkedni. Ősszel 14 fővel részt vettünk a nemes 

előnevű települések találkozóján, Nemesnádudvaron. Nemesnádudvar Bács-Kiskun megyei 

2800 fős település 100 működő vállalkozással, melynek fele asztalosipari, fele borászati 

vállalkozás. Egész pinceutcái vannak. Nagyon jól megrendezett, színvonalas rendezvény volt. 

Szerintem mindannyian jól éreztük magunkat.  

Bár közvetlenül nem tartozik az önkormányzathoz mégis megemlíteném, hogy a nyáron részt 

vettünk a megyei polgárőr napon Szőkedencsen, október közepén pedig Szigligeten voltunk 

mintegy 30 fővel kirándulni. Az Eszterházy pincében töltöttünk el egy jó hangulatú ebédet, 

majd ellátogattunk a Süllő fesztiválra, amely Szigliget egyik hagyománnyá vált fő programja. 

 Képviselőtársaimmal egyetértésben úgy gondoljuk, hogy Nemesvid megérdemli, hogy a 

település központja gondozott és szép legyen. Ennek érdekében felkerestem az Industrie 

Elektrik Kft. Marcali céget, amelynek tulajdonosa Dr. Hubert Schamberger Úr, aki maga is 

kötődik falunkhoz. Ezt már többször is bizonyította, hiszen adományaival rendszeresen 

támogatja óvodánkat, iskolánkat, polgárőr egyesületünket és az önkormányzati 

rendezvényeinket is. Abban kértem segítségüket, hogy a falu központjába szeretnénk 

játszóteret építeni, illetve szeretném, ha ki tudnánk alakítani egy 1956-os és egy II. 

Világháborús emlékhelyet is. Többször tárgyaltam Nyerges Ervin ügyvezető igazgató úrral, és 

az Ő támogatását is magunk mellett tudva 4.700.000 forint támogatást kapunk a cégtől e hó 

végén. Ütemtervet készítettünk, melyet a cég vezetése is elfogadott. Első lépésben 

megvásároljuk a postával szemben található Dr. Huszti Dezső utca 15. és 17. szám alatt álló 

ingatlanokat. 2016 tavaszán elbontjuk az épületeket és tereprendezési munkálatokat végzünk. 

Önkormányzatunk azt vállalta, hogy legkésőbb 2018 év végére elkészül az új játszótér. 

 Köszönöm figyelmüket és várom esetleges kérdéseiket! 

Nagy László nemesvidi lakos: Csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy gratulálok a 

testületnek, látszik, hogy sokat tesznek a faluért, és sok sikert, jó egészséget kívánok a 

munkájukhoz! 
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Kovács Sándor polgármester: Megkérdezem képviselő-társaimat, jelen lévőket, hogy van-e 

valakinek további kérdése, észrevétele? 

 

Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt, és a közmeghallgatást bezárom. 

 

 

k.m.f. 

 

 Kovács Sándor dr. Babina Bernadett 

 polgármester     jegyző 


