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Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

: 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; :  85/521-011 e-mail:polgarmester@nemesvid.hu 

               

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült:  Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. március 

30-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 

 

 

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. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező 

közszolgáltatás 2016. évi tevékenységéről beszámoló megtárgyalása (Mesztegnyő Község 

Önkormányzata) (Intézkedési terv szerint) 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 
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2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező 

közszolgáltatásról szóló rendelet módosításának megtárgyalása (Intézkedési terv szerint) 

 Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 2016. évi tevékenységéről beszámoló 

megtárgyalása (Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft.) (Intézkedési terv 

szerint) 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

Meghívott: Krajczár Ibolya Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

                                 

4. 2016. évről készített éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

5. A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló önkormányzati 

rendelet módosításának megtárgyalása, intézményi és térítési díjról szóló rendelet 

megtárgyalása, GYÉK 2000 Kft. térítési díj emelésének megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

Meghívott: Gelencsér Róbert GYÉK 2000 Kft. 

 

6. Egyedi támogatási kérelmek megtárgyalása (Nemes rendezvénytalálkozó, Rinyaújlak 

Község Önkormányzata) 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

7. Egyebek  
Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

 
 

 

19/2017. (III.30.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a 2017. március 30-ai nyílt testületi ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja 

 

1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező 

közszolgáltatás 2016. évi tevékenységéről beszámoló megtárgyalása (Mesztegnyő Község 

Önkormányzata) (Intézkedési terv szerint) 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező 

közszolgáltatásról szóló rendelet módosításának megtárgyalása (Intézkedési terv szerint) 

 Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 2016. évi tevékenységéről beszámoló 

megtárgyalása (Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft.) (Intézkedési terv szerint) 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

Meghívott: Krajczár Ibolya Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

                                   

4. 2016. évről készített éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 
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5. A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 

módosításának megtárgyalása, intézményi és térítési díjról szóló rendelet megtárgyalása, 

GYÉK 2000 Kft. térítési díj emelésének megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

Meghívott: Gelencsér Róbert GYÉK 2000 Kft. 

 

6. Egyedi támogatási kérelmek megtárgyalása (Nemes rendezvénytalálkozó, Rinyaújlak 

Község Önkormányzata) 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

7. Egyebek  

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 
 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

 

1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező 

közszolgáltatás 2016. évi tevékenységéről beszámoló megtárgyalása (Mesztegnyő Község 

Önkormányzata) (Intézkedési terv szerint) 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

Kovács Sándor polgármester: Az előterjesztést, beszámolót megkapták képviselő-társaim. 

Ha nincs kérdés, észrevétel, javaslom elfogadásra. 

A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta:  

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

20/2017.(III.30.) számú képviselő-testületi határozata 

 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező közszolgáltatás 2016. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót és a melléklet szerint elfogadja.  

 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kovács Sándor polgármester 

 

2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező 

közszolgáltatásról szóló rendelet módosításának megtárgyalása (Intézkedési terv szerint) 

 Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 
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Kovács Sándor polgármester: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel 

kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 3/2014. (II.4.) sz. önkormányzati rendeletet 

azért szükséges módosítani, mivel a rendeletben nem szerepeltek a közszolgáltatás díjtételei, 

csak a szerződés tartalmazta azokat.  

Kovács Sándor polgármester: Aki egyetért a javaslattal, kérem kézfeltartással szavazzon! 

Ellenszavazat? Tartózkodás? 

 

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

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2017.(III.31.) önkormányzati rendelete 

a  n e m  közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel  

kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 

3/2014. (II.4.) önkormányzati rendelete módosításáról 

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

 

 

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 2016. évi tevékenységéről beszámoló 

megtárgyalása (Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft.) (Intézkedési terv 

szerint) 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

Meghívott: Krajczár Ibolya Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

 

Kovács Sándor polgármester: Az előterjesztést, beszámolót megkapták képviselő-társaim. 

Ha nincs kérdés, észrevétel, javaslom elfogadásra. 

A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta:  

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

21/2017.(III.30.) számú képviselő-testületi határozata 

 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót és a 

melléklet szerint elfogadja.  

 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kovács Sándor polgármester 

 

4. 2016. évről készített éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 
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Kovács Sándor polgármester: Az előterjesztést, beszámolót megkapták képviselő-társaim. 

Ha nincs kérdés, észrevétel, javaslom elfogadásra. 

A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta:  

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

22/2017.(III.30.) számú képviselő-testületi határozata 

 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2016. évi éves 

összefoglaló ellenőrzési jelentésről szóló beszámolót és a melléklet szerint elfogadja.  

 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kovács Sándor polgármester 

 

 

5. A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló önkormányzati 

rendelet módosításának megtárgyalása, intézményi és térítési díjról szóló rendelet 

megtárgyalása, GYÉK 2000 Kft. térítési díj emelésének megtárgyalása 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

Meghívott: Gelencsér Róbert GYÉK 2000 Kft. 

 

Kovács Sándor polgármester: Megkapták képviselő-társaim az előterjesztést. Sajnos a 

Gelencsér Róbert nem tudott eljönni, mert Marcaliba is hívták testületi ülésre. Sajnos nem 

tudunk mit tenni, a GYÉK a megnövekedett költségeire tekintettel kívánja emelni mind a 

felnőtt, mind a gyerek térítési díjakat. Jövő tanév előtt azonban végig kell gondolnunk, hogy 

bírunk-e ekkora költséggel. Most szükséges emiatt a szociális rendeletünket, illetve annak 

mellékletét módosítani, illetve a régi térítési díjas rendeletünk helyet újat készíteni. 

 

Szanyi Lajos képviselő:  Egyetértek vele, utána kell járnunk, nem tudunk-e kedvezőbb 

árakkal gyerek, illetve felnőtt étkezésre szerződést kötni. 

 

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

Nemesvid Község Önkormányzat képviselő-testületének 

 6/2017. (III.31.) önkormányzati rendelete  

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 

2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 (A rendelet elfogadott és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. ) 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2017. (III.31.) rendelete  

az intézményi és étkezési térítési díjakról                                     

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

 

 

6. Egyedi támogatási kérelmek megtárgyalása (Nemes rendezvénytalálkozó, Rinyaújlak 

Község Önkormányzata) 

Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

Kovács Sándor polgármester: Megkapták az előterjesztést, az előző nemes találkozón 

megbeszéltük, hogy 50.000 Ft-tal támogatjuk ezeket a rendezvényeket. 

 

Némethné Bedővári Mónika képviselő: Persze, támogassunk, remélem mi is visszakapjuk 

jövőre, amikor nálunk lesz. 

 

A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta:  

 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

23/2017.(III.30.) számú képviselő-testületi határozata 

 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által 

államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 1/2014. (II.4.) sz. rendelet 5. §-a 

alapján (egyedi kérelem) a Nemes rendezvénytalálkozó (Nemesdéd) egyedi támogatási 

kérelmét megtárgyalta és úgy döntött, hogy támogatja 50.000 Ft-azaz Ötvenezer forint 

összeggel. A kérelmező értesítésével megbízza a Polgármestert. 

 

Felelős: Kovács Sándor polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

6.2 Rinyaújlak Község Önkormányzata egyedi kérelmének megtárgyalása  

 

Kovács Sándor polgármester: Megkapták az előterjesztést, várom a hozzászólásaikat. 

 

Némethné Bedővári Mónika képviselő: Sajnálom ezt a bajba jutott embert, de anyagilag 

sem vagyunk abban a helyzetben, hogy minden kérelmet támogassunk. 

 

A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő  

 



7 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta:  

 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

24/2017.(III.30.) számú képviselő-testületi határozata 

 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által 

államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 1/2014. (II.4.) sz. rendelet 5. §-a 

alapján (egyedi kérelem) a Rinyaújlak Község Önkormányzata egyedi támogatási kérelmét 

megtárgyalta és úgy döntött, hogy nem támogatja. A kérelmező értesítésével megbízza a 

Polgármestert. 

 

Felelős: Kovács Sándor polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

7. Egyebek  
Előterjesztő: Kovács Sándor polgármester 

 

7.1 Őszinte Mosoly Közhasznú Alapítvány ajánlatának megtárgyalása  

Kovács Sándor polgármester: Megkapták képviselő-társaim az Alapítvány levelét. Sajnos 

egyelőre nem áll úgy az Önkormányzat, hogy ezt az együttműködési megállapodást 

megkösse, befektessen a kártyákba. Nehéz anyagi helyzetünkre tekintettel nem javaslom. 

Azonban van lehetőség térítésmentesen rászorulói kártya igénylésére, erről tájékoztatott az 

Alapítvány vezetője. Írjuk össze a rászoruló nagycsaládosokat, és az ő részükre a 

térítésmentes rászorulói kártyát rendeljük meg. 

Neubauer Tibor alpolgármester: Egyetértek vele. 

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 

25/2017 (III.30.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja az Őszinte 

Mosoly Közhasznú Alapítvánnyal való - a STEP támogatással kapcsolatos- 

együttműködési megállapodás megkötését.  

2. Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az Őszinte Mosoly 

Közhasznú Alapítvánnyal való rászorulói kártyával kapcsolatban együttműködési 

megállapodás megkötését.  

3. Szükséges intézkedések megtételével, Alapítvány értesítésével megbízza a 

polgármestert. 
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Felelős: Kovács Sándor polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

7.2 ZKOM-SZV megnevezésű és 21-10348-1-004-00-04 hivatali azonosítóval rendelkező 

víziközmű–rendszer ellátásáért felelős képviselőjének kijelölése 

 

Kovács Sándor polgármester: Megkapták az előterjesztést, javaslom továbbra is Zalakomár 

Nagyközséget kijelölni a viziközmű-rendszerünk ellátásának felelőséül. 

 

A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta:  

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

26/2017.(III.30.) számú képviselő-testületi határozata 

 

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testülete a ZKOM-SZV megnevezésű és 21-

10348-1-004-00-04 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszeren lévő ellátásért 

felelősök a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól kapott VKEFFO-

_2017/2231-1 (2017) ügyiratszámú levél és a Vksztv. 61/B. § valamint az 5/G. § előírásainak 

megfelelően létrehozták a "Megállapodás a ZKOM-SZV megnevezésű és 21-10348-1-004-

00-04 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszeren ellátásának biztonsága 

érdekében" című megállapodást. 

Nemesvid település Önkormányzatának képviselő- testülete javasolja, hogy a ZKOM-SZV 

megnevezésű és 21-10348-1-004-00-04 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszer 

ellátásért felelőseinek képviseletét, Zalakomár Nagyközség Önkormányzata lássa el. 

Az ellátásért felelősök ZKOM-SZV megnevezésű és 21-10348-1-004-00-04 hivatali 

azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszeren fennálló tulajdoni érdekeltségének nettó 

könyv szerinti értékét és tulajdoni arányát az alábbiak szerint rögzítik: 

Balatonmagyaród Község Önkormányzata 6% 

Nemesvid Község Önkormányzata 33,24% 

Somogysimonyi Község Önkormányzata 7,3% 

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata 53,46% 

 

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a fentiek alapján felhatalmazza 

Nemesvid Önkormányzat Polgármesterét, hogy a mellékelt "Megállapodás a ZKOM-SZV 

megnevezésű és 21-10348-1-004-00-04 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-

rendszeren ellátásának biztonsága érdekében" című megállapodásban Zalakomár Nagyközség 

Önkormányzatát nevezze meg az ellátásért felelősök közös képviselőjének és a Megállapodást 

írja alá. 
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Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kovács Sándor polgármester 

 

 

7.3 Települési támogatásokról tájékoztató 

 

Kovács Sándor polgármester: Tájékoztatom képviselő-társaimat, hogy az előző testületi 

ülés óta települési támogatási kérelem nem érkezett. 

 

Tájékoztatom továbbá képviselő-társaimat, hogy hétfőtől indulnak az új közmunka 

programok 24 fővel. Fele ember november 30-ig, fele jövő év február 28-ig lesz. Kerti 

munkálatok elindultak, új fóliasátor készül. 

 

 

Kovács Sándor polgármester: Megkérdezem képviselő-társaimat, van-e valakinek kérdése, 

észrevétele? 

 

 

Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt, és a nyílt ülést bezárom. 

 

 

k.m.f. 

 

 Kovács Sándor dr. Babina Bernadett 

 polgármester     jegyző 


