Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én 14 órai
kezdettel a Nemesvid, Rákóczi u. 2. szám alatt megtartandó alakuló ülésére
Jelen vannak:

Kovács Sándor polgármester, Neubauer Tibor, Szanyi Lajos, Némethné
Bedővári Mónika, Kovács Gábor képviselők.

Tanácskozási joggal jelen van:
Dr. Babina Bernadett aljegyző
Meghívottak:
Jelen van még:

Horváth Lajosné HVB Elnök
20-25 nemesvidi lakos.

Kovács Sándor polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének alakuló
ülésén megjelenteket, képviselőtársaimat, a Helyi Választási Bizottság elnökét, az aljegyzőt, a
település jelen lévő lakóit.
Megállapítom, hogy az alakuló 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.
Ellenvélemény? Tartózkodás?
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
74/2014.(X.27.) számú képviselő-testületi határozata
A képviselő-testület az alakuló ülésen az alábbi napirendeket tárgyalja:
1./ A választási bizottság elnökének tájékoztatója a választásról
Előadó: Horváth Lajosné helyi választási bizottság elnöke

2./ Képviselő-testületi tagok eskütétele
Előadó: Horváth Lajosné helyi választási bizottság elnöke

3./ Polgármester eskütétele
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Előadó: Horváth Lajosné helyi választási bizottság elnöke

4./ A polgármester ciklusprogramra vonatkozó elképzeléseinek ismertetése
Előadó: Kovács Sándor polgármester

5./ Az SZMSZ felülvizsgálata, módosítása
Előadó: Kovács Sándor polgármester

6./ Ügyrendi döntés a bizottságok választásaihoz kapcsolódóan az alakuló ülésen titkos
vagy nyílt szavazással való szavazások ügyében
Előadó: Kovács Sándor polgármester

7./ Az ügyrendi és vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenőrző bizottság elnökének és
tagjainak megválasztása.
Előadó: Kovács Sándor polgármester

8./ Az alpolgármester megválasztása
Előadó: Kovács Sándor polgármester

9./ Az alpolgármester eskütétele
Előadó: Kovács Sándor polgármester

10./ A polgármester illetményének elfogadása.
Előadó: Bizottság elnöke

11./ Polgármester költségtérítésének elfogadása.
Előadó: Bizottság elnöke
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12./ Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Kovács Sándor polgármester

13. / Alpolgármester költségtérítésének megállapítása
Előadó: Kovács Sándor polgármester

14./ A gazdasági program kidolgozására megbízás
Előadó: Kovács Sándor polgármester

15./ Képviselői tiszteletdíjak megállapítása
Előadó: Kovács Sándor polgármester

16./ Egyebek
Előadó: Kovács Sándor polgármester

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1./ A választási bizottság elnökének tájékoztatója a választásról
Előadó: Horváth Lajosné helyi választási bizottság elnöke
Kovács Sándor polgármester:
Felkérem a Helyi Választási Bizottság elnökét, ismertesse a 2014. október 12-én
lebonyolításra került önkormányzati képviselő és polgármester választás eredményét.
Horváth Lajosné a Helyi Választási Bizottság Elnöke: Nemesvid Község
önkormányzatának Képviselő-testülete korábban megválasztotta a helyi önkormányzati
választásokra a választási bizottságot. A bizottság a feladatát elvégezte. a bizottsághoz sem a
szavazás előtt, sem pedig a szavazás napján panasz nem érkezett.
A választás rendben lezajlott, különös esemény nem történt, a névjegyzékben szereplő
választópolgárok száma 637 fő, a szavazóként megjelent választópolgárok száma 413 fő.
A választás eredményes volt.
A Helyi Választási Bizottság nevében a győzteseknek gratulálunk.
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Polgármester választás eredménye:
Kovács Sándor 210 érvényes szavazat
Dr. Árvai Tibor 200 érvényes szavazat
A megválasztott polgármester Kovács Sándor független jelölt.
A 6 fő települési képviselő jelölt közül:
Szanyi Lajos 256
Neubauer Tibor 236
Némethné Bedővári Mónika 230
Kovács Gábor 195
Kuti László 179
Haraszti József 67
szavazatot kapott.

A képviselő-testület a polgármesterrel együtt 5 tagú, ezek az alábbiak:
Kovács Sándor
Neubauer Tibor
Szanyi Lajos
Némethné Bedővári Mónika
Kovács Gábor
A Helyi Választási Bizottság részéről még egyszer gratulálunk és a megválasztottaknak
eredményes munkát kívánunk.
Kovács Sándor polgármester:
Megköszönöm a Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatóját, megkérdezem van-e
kérdés, észrevétel?
Javaslom a tájékoztató elfogadását. Aki egyetért a javaslattal, kérem kézfeltartással
szavazzon!
Ellenszavazat? Tartózkodás?
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
75/2014.(X.27.) számú képviselő-testületi határozata
A képviselő-testület a helyi választási bizottság tájékoztatóját tudomásul veszi.

2./ Képviselő-testületi tagok eskütétele
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Előadó: Horváth Lajosné helyi választási bizottság elnöke
Horváth Lajosné a Helyi Választási Bizottság Elnöke: Felkérem a jelenlevőket, hogy
szíveskedjenek felállni.
Felkérem a tisztelt képviselőket, hogy szíveskedjenek utánam mondani az eskü szövegét.
„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; a
képviselői tisztségemből eredő feladataimat Nemesvid Község fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.”
Isten engem úgy segéljen!”
Felkérem a képviselőket, hogy az esküokmányt írják alá.

Szanyi Lajos képviselő az esküokmányt aláírta.
Némethné Bedővári Mónika képviselő az esküokmányt aláírta.
Kovács Gábor képviselő az esküokmányt aláírta.
Neubauer Tibor képviselő az esküokmányt aláírta.

3./ Polgármester eskütétele
Előadó: Horváth Lajosné helyi választási bizottság elnöke
Horváth Lajosné Helyi Választási Bizottság Elnöke: Felkérem tisztelt Polgármester Urat,
hogy szíveskedjen felállni és utánam mondani az eskü szövegét.
Én, Kovács Sándor becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; a
polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Nemesvid Község fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.”
Isten engem úgy segéljen!”
Horváth Lajosné Helyi Választási Bizottság Elnöke: Felkérem tisztelt Polgármester Urat,
hogy az esküokmányt írja alá.
Kovács Sándor polgármester az esküokmányt aláírta.
Horváth Lajosné Helyi Választási Bizottság Elnöke: Köszönöm, szíveskedjen helyet
foglalni.
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4./ A polgármester ciklusprogramra vonatkozó elképzeléseinek ismertetése
Előadó: Kovács Sándor polgármester
Kovács Sándor polgármester: Alapvető feladat a Község Intézményeinek folyamatos és
zökkenőmentes működésének biztosítása, valamint az önkormányzatokra háruló kötelező és
önként vállalható feladatok minél szélesebb körű ellátása, gondos és takarékos gazdálkodás
biztosítása mellett. Fő célkitűzés a fejlesztés és közösségépítés. Folyamatos együttműködésre
kell törekedni a vállalkozásokkal, civil szervezetekkel és az egyházzal. Át kell formálni,
megszépíteni a faluközpontot.
Fel kell újítani az óvoda és általános iskola játszótereit. Időszerűvé vált a buszmegállók
felújítása.
A fiataloknak egy közösségi hely kialakítása a cél. Figyelmet kell fordítani az idős emberekre.
A közbiztonság javítása érdekében erősíteni kell a polgárőr egyesületet, illetve meg kell
valósítani az egész községet lefedő térfigyelő kamerák telepítését.
Szabadidős és sporttevékenységek lehetőségeinek biztosítása érdekében, folyamatosan rendbe
kell tartani a sportpályát, illetve a tornatermet ki kell festetni.
Rendezvényeket továbbra is szeretnénk tartani, tervben van egy testvér-települési kapcsolat
kialakítása is.
Szociális területen a juttatásokat minimum szinten kell tartani, ha lehetőség van rá, emelni
azokat.
Kérdés? Vélemény?
Kérem, hogy a képviselő-testület az általam ismertetett elképzeléseket fogadja el. Aki egyetért
a javaslattal, kézfeltartással szavazzon!
Ellenszavazat? Tartózkodás?
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
76/2014.(X.27.) számú képviselő-testületi határozata
A képviselő-testület a polgármester ciklusprogramra vonatkozó elképzeléseit elfogadja.
5./ Az SZMSZ felülvizsgálata, módosítása
Előadó: Kovács Sándor polgármester
Kovács Sándor polgármester: Az írásos rendelet-tervezet megküldésre került. Megnyitom a
tervezet felett a vitát. Kérdés? Hozzászólás?
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Dr. Babina Bernadett aljegyző: Amint látták, kisebb dolgokban történt változás az előző
SZMSZ-hez képest. A legfontosabb, hogy a jegyzőkönyveket már nem postai úton kell
megküldeni a Kormányhivatal részére, hanem elektronikus úton, a Nemzeti Jogszabálytár
rendszerén keresztül. A másik fontos változás: a képviselő-testület állandó bizottsága: - a
vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenőrző bizottság. Más bizottság felállítása nem
szükséges, mivel eddig sem működött. A társulások egy társulással kibővültek, ez a Marcali
és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. Emellett természetesen az SZMSZ-t a törvényi
változásokhoz is igazítani kellett, mivel az Ötv. már nem hatályos, az Mötv. megfelelő
rendelkezéseit kellett behelyettesíteni.
Kovács Sándor polgármester: Szavazásra bocsátom a rendelet-tervezet elfogadását. A
tervezet elfogadásához a megválasztott képviselők több mint felének elfogadó szavazata kell.
Ellenszavazat? Tartózkodás?
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2014. (X.27.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Kovács Sándor polgármester: A rendelet aláírása és kihirdetése idejére szünetet rendelek el.
6./ Ügyrendi döntés a bizottságok választásaihoz kapcsolódóan az alakuló ülésen titkos
vagy nyílt szavazással való szavazások ügyében
Előadó: Kovács Sándor polgármester
Kovács Sándor polgármester: A képviselő-testület döntési jogkörébe tartozik annak
eldöntése, hogy titkos vagy nyílt szavazással választjuk-e meg a bizottság tagjait és elnökét. A
nyílt vagy titkos szavazásra vonatkozó javaslat ügyrendi kérdés. Az ügyrendi javaslat
elfogadásához a jelenlévő tagok egyszerű többségi szavazata szükséges. Javaslom, hogy a
testület nyílt szavazással döntsön a bizottság tagjainak és elnökének megválasztásáról. Aki
egyetért a javaslattal, kérem kézfeltartással szavazzon.
Ellene? Tartózkodott?
Megállapítom, hogy a képviselő-testület a bizottság elnökének és tagjainak választására
vonatkozóan a nyílt szavazásra vonatkozó javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta.
Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
77/2014.(X.27.) számú képviselő-testületi határozata
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A képviselő-testület a bizottság tagjainak és elnökének választása során nyílt szavazással
dönt.
7./ A szavazatszámláló bizottság létrehozása
Előadó: Kovács Sándor polgármester
Kovács Sándor polgármester: A hatályos SZMSZ-ben nincs olyan állandó bizottság,
amelyet felruházott volna a titkos szavazás esetén a folyamatos szavazatszámlálási
feladatokkal a képviselő-testület, ezért az alpolgármester megválasztásához a szavazás
lebonyolítására ad-hoc bizottságot kell alakítani. Javaslom, hogy a titkos szavazási eljárások
lefolytatásához a szavazatszámláló bizottság tagjai Némethné Bedővári Mónika, Szanyi Lajos
és Kovács Gábor legyenek, közülük Némethné Bedővári Mónika lássa el a bizottsági elnöki
feladatokat.
Van-e valakinek más javaslata?
Kérem, aki egyetért azzal, hogy Némethné Bedővári Mónika képviselőt a bizottság elnökének
megválasszuk, kézfelemeléssel jelezze. Az elnök megválasztásához a megválasztott
képviselők több mint felének elfogadó szavazata szükséges.
Ellenvélemény? Tartózkodás?
Megállapítom, hogy Némethné Bedővári Mónika Képviselőt az ad-hoc szavazatszámláló
bizottság elnökének a testület 5 igen szavazattal megválasztotta.
Kérem, hogy aki egyetért , Szanyi Lajos és Kovács Gábor képviselőknek a bizottság tagjává
történő megválasztásával, az kézfelemeléssel szavazzon. A tagok megválasztásához a
megválasztott képviselők több mint felének elfogadó szavazata szükséges.
Ellenvélemény? Tartózkodás?
Megállapítom, hogy, Szanyi Lajos és Kovács Gábor képviselőt az ad-hoc szavazatszámláló
bizottság tagjának a testület 5 igen szavazattal megválasztotta.
Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
78/2014.(X.27.) számú képviselő-testületi határozata
A képviselő-testület az ad-hoc szavazatszámláló bizottság elnökének Némethné Bedővári
Mónikát, tagjainak , Szanyi Lajost és Kovács Gábort megválasztotta.
Felkérem a bizottság elnökét és tagjait, hogy a továbbiakban bonyolítsák le az alakuló ülésen
felmerülő valamennyi titkos szavazást.

8./ A vagyonnyilatkozatot nyilvántartó és ellenőrző bizottság elnökének és tagjainak
megválasztása.
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Előadó: Kovács Sándor polgármester
Kovács Sándor polgármester: A képviselő-testület a törvény keretei között önállóan alakítja
ki szervezetét, határozza meg a szervei közötti munkamegosztást. A bizottság kiemelt helyet
foglal el az önkormányzat szervezetében, a képviselő-testület felhatalmazása alapján részt
vesz az önkormányzati döntéshozatalban. A képviselő-testület egyes hatásköreinek
gyakorlását a bizottságára átruházhatja. A képviselő-testület a bizottságot önkormányzati
feladatainak eredményesebb ellátása érdekében hozza létre. A hatályos SZMSZ-ünk szerint
vagyonnyilatkozatot nyilvántartó és ellenőrző bizottságot kell választanunk. A bizottság
megválasztása korábbi döntésünknek megfelelően nyílt szavazással történik. A jelöltek közül
senki nem kérte a napirend zárt ülésen való tárgyalását.
Javasolom, hogy válasszuk meg a vagyonnyilatkozatot nyilvántartó és ellenőrző bizottságot.
A bizottság az SZMSZ szerint 3 tagú, melyből mind a 3 fő képviselő-testületi tag. A bizottság
elnökének Némethné Bedővári Mónikát javasolom, képviselő tagjainak Szanyi Lajost és
Kovács Gábort.
Kérem, aki egyetért azzal, hogy Némethné Bedővári Mónika képviselőt a bizottság elnökének
megválasszuk, kézfelemeléssel jelezze. Az elnök megválasztásához a megválasztott
képviselők több mint felének elfogadó szavazata szükséges.
Ellenvélemény? Tartózkodás?
Megállapítom, hogy Némethné Bedővári Mónika Képviselőt a vagyonnyilatkozatot
nyilvántartó és ellenőrző bizottság elnökének a testület 5 igen szavazattal megválasztotta.
Kérem, hogy aki egyetért Szanyi Lajos és Kovács Gábor képviselőknek a bizottság tagjává
történő megválasztásával, az kézfelemeléssel szavazzon. A tagok megválasztásához a
megválasztott képviselők több mint felének elfogadó szavazata szükséges.
Ellenvélemény? Tartózkodás?
Megállapítom, hogy Szanyi Lajos és Kovács Gábor képviselőt a vagyonnyilatkozatot
nyilvántartó és ellenőrző bizottság tagjának a testület 5 igen szavazattal megválasztotta.

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
79/2014.(X.27.) számú képviselő-testületi határozata
A képviselő-testület a vagyonnyilatkozatot nyilvántartó és ellenőrző bizottság elnökének
Némethné Bedővári Mónikát, tagjainak Szanyi Lajost és Kovács Gábort megválasztotta.
8./ Az alpolgármester megválasztása
Előadó: Kovács Sándor polgármester
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Kovács Sándor polgármester: Az Mötv. 74. §-a alapján a képviselő-testület a polgármester
javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére,
munkájának segítésére egy alpolgármestert választ. Egy alpolgármester megválasztása
kötelező. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, a
megbízatás megszűnésével szűnnek meg. Az alpolgármester a polgármester irányításával látja
el feladatait.
A hatályos SZMSZ szerint egy alpolgármester választására van lehetőség, aki a képviselőtestület tagja.
Alpolgármesternek javasolom megválasztani Neubauer Tibor képviselőt.
A jelölt nem kérte a napirend zárt ülésen való tárgyalását.
Neubauer Tibor képviselő: Bejelentem, hogy a döntés személyemet érinti, kérem, hogy a
testület döntsön a szavazásból kizárás kérdésében.
Kovács Sándor polgármester: A kizárásról a testületnek vita nélkül, a megválasztott
képviselők több mint a felének elfogadó szavazatával kell döntenie. Aki egyetért azzal, hogy
Neubauer Tibor képviselőt az alpolgármester megválasztásából ne zárjuk ki, kérem,
kézfelemeléssel jelezze!
Ellenvélemény? Tartózkodás?
Megállapítom, hogy a képviselő-testület Neubauer Tibor képviselőt az alpolgármester
megválasztásából 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással nem zárja ki.
Az alpolgármester megválasztása titkos szavazással történik, melynek lebonyolítására
felkérem az ad-hoc szavazatszámláló bizottságot. Felhívom a képviselő-társaim figyelmét,
hogy az alpolgármester-jelölt akkor tekinthető megválasztottnak, ha a neve mellett elhelyezett
„igen” oszlopban levő körben elhelyezett jelölések száma több mint a megválasztott
képviselők számának a fele. Felkérem az aljegyzőt, hogy készítse el a szavazólapokat. A
szavazólapok elkészítése és a szavazás idejére szünetet rendelek el.
SZÜNET
Kovács Sándor polgármester: Felkérem az ad-hoc szavazatszámláló bizottság elnökét,
ismertesse a szavazás eredményét.
Némethné Bedővári Mónika, az ad-hoc szavazatszámláló bizottság elnöke: Szavazásra
jogosult: 5 képviselő volt.
Az urnában 5 szavazólap volt.
Érvénytelen szavazólap nem volt.
Alpolgármesterként Neubauer Tibor képviselőre leadott
igen szavazatok száma: 5.
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Kovács Sándor polgármester: Megállapítom, hogy a képviselő-testület Neubauer Tibort 5
igen szavazattal alpolgármesternek megválasztotta.

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
80/2014.(X.27.) számú képviselő-testületi határozata
A képviselő-testület Neubauer Tibor képviselőt alpolgármesternek megválasztotta.
Az alpolgármesternek sok sikert kívánok a munkájához.

9./ Az alpolgármester eskütétele
Előadó: Kovács Sándor polgármester
Kovács Sándor polgármester: Felkérem a jelenlevőket, hogy szíveskedjenek felállni.
Felkérem Neubauer Tibor alpolgármestert, hogy az eskü szövegét szíveskedjen utánam
mondani.
Én, Neubauer Tibor becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; az
alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Nemesvid Község fejlődésének
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom.”
Isten engem úgy segéljen!”
Felkérem tisztelt Alpolgármester Urat, hogy az esküokmányt írja alá.
Neubauer Tibor alpolgármester az esküokmányt aláírta.
Köszönöm, szíveskedjenek helyet foglalni.

10./ A polgármester illetményének elfogadása.
Előadó: A vagyonnyilatkozatot nyilvántartó és ellenőrző bizottság elnöke
Kovács Sándor polgármester: Bejelentem, hogy a napirend tárgyalásának idejére az ülés
vezetését átadom a vagyonnyilatkozatot nyilvántartó és ellenőrző bizottság elnökének.
Bejelentem továbbá személyes érintettségemet és kérem a testületet, döntsön a kizárás
kérdésében.
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Némethné Bedővári Mónika, a vagyonnyilatkozatot nyilvántartó és ellenőrző Bizottság
elnöke: A kizárásról a testületnek vita nélkül, a megválasztott képviselők több mint felének
elfogadó szavazatával kell döntenie. Aki egyetért azzal, hogy Kovács Sándor polgármestert a
döntéshozatalból ne zárjuk ki, kérem kézfelemeléssel jelezze!
Ellenvélemény? Tartózkodás?
Megállapítom, hogy a képviselő-testület Kovács Sándor polgármestert a döntéshozatalból 4
igen szavazattal, 1 tartózkodással nem zárja ki.
Felkérem az aljegyzőt, hogy a testületet tájékoztassa a tiszteletdíjjal kapcsolatos jogszabályi
változásokról.
Dr. Babina Bernadett aljegyző: A tiszteletdíjjal kapcsolatban tájékoztatom a tisztelt
testületet.
A polgármester e tisztségét társadalmi megbízatásúként látja el. A hatályos szabályozás
szerint a polgármester tiszteletdíját a törvény és nem a képviselő-testület határozza meg,
vagyis a polgármester tiszteletdíjának összege nem helyi döntés függvénye.
A hatályos jogszabályok (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
tv. 71. § (2)-(6) bekezdése) alapján a társadalmi megbízatású polgármester a (főállású)
polgármester illetménye 50 %-val megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek
egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával
lemondhat.
A polgármester illetménye a helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló
törvényben meghatározott illetményének 20 %-a, vagyis 149.575 Ft/hó lenne, ennek alapján
Kovács Sándor polgármester 149.575 Ft/hó összegű tiszteletdíjra jogosult.
Némethné Bedővári Mónika, a vagyonnyilatkozatot nyilvántartó és ellenőrző Bizottság
Elnöke: Az aljegyző tájékoztatása alapján szavazásra bocsátom az alábbi határozati
javaslatot:
Kovács Sándor polgármester tiszteletdíja az Mötv. 71. § (5) bekezdése alapján, figyelembe
véve Nemesvid település lakosságszámát - 149.575 Ft/hó 2014. október 12. napjától.
Ellenvélemény? Tartózkodás?
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
81/2014.(X.27.) számú képviselő-testületi határozata
Kovács Sándor polgármester tiszteletdíja az Mötv. 71. § (5) bekezdése alapján, figyelembe
véve Nemesvid település lakosságszámát - 149.575 Ft/hó 2014. október 12. napjától.
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11./ Polgármester költségtérítésének elfogadása.
Előadó: A vagyonnyilatkozatot nyilvántartó és ellenőrző bizottság elnöke
Kovács Sándor polgármester: Bejelentem, hogy a napirend tárgyalásának idejére az ülés
vezetését átadom a vagyonnyilatkozatot nyilvántartó és ellenőrző bizottság elnökének.
Bejelentem továbbá személyes érintettségemet és kérem a testületet, döntsön a kizárás
kérdésében.
Némethné Bedővári Mónika, a vagyonnyilatkozatot nyilvántartó és ellenőrző Bizottság
elnöke: A kizárásról a testületnek vita nélkül, a megválasztott képviselők több mint felének
elfogadó szavazatával kell döntenie. Aki egyetért azzal, hogy Kovács Sándor polgármestert a
döntéshozatalból ne zárjuk ki, kérem kézfelemeléssel jelezze!
Ellenvélemény? Tartózkodás?
Megállapítom, hogy a képviselő-testület Kovács Sándor polgármestert a döntéshozatalból 4
igen szavazattal, 1 tartózkodással nem zárja ki.
Felkérem az aljegyzőt, hogy a testületet tájékoztassa a költségtérítéssel kapcsolatos
jogszabályi változásokról.
Dr. Babina Bernadett aljegyző: A hatályos jogszabályok értelmében a polgármestert a
tiszteletdíján felül költségtérítés is megilleti, amely a tiszteletdíjának 15 %-a. A jogalkotó nem
ad mérlegelési lehetőséget a képviselő-testület számára a költségtérítés összegét illetően. Ez
az összeg a Polgármester Úr esetében: 22.436 Ft/hó.
Némethné Bedővári Mónika, a vagyonnyilatkozatot nyilvántartó és ellenőrző Bizottság
elnöke: Az elhangzottak alapján szavazásra bocsátom az alábbi határozati javaslatot:
Kovács Sándor polgármester részére a költségtérítés mértéke tiszteletdíjának 15 %-a, vagyis
22.436 Ft/hó 2014. október 12. napjától.
Ellenvélemény? Tartózkodás?
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással a alábbi
határozatot hozta:
Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
82/2014.(X.27.) számú képviselő-testületi határozata
Kovács Sándor polgármester részére a költségtérítés mértéke tiszteletdíjának 15 %-a, vagyis
22.436 Ft/hó 2014. október 12. napjától.
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12./ Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Kovács Sándor polgármester
Kovács Sándor polgármester:
illetményének megállapítása.

Következő

napirendi

pontunk

az

alpolgármester

Neubauer Tibor alpolgármester: Bejelentem személyes érintettségemet és kérem a
testületet, döntsön a kizárás kérdésében.
Kovács Sándor polgármester: A kizárásról a testületnek vita nélkül, a megválasztott
képviselők több mint felének elfogadó szavazatával kell döntenie. Aki egyetért azzal, hogy az
alpolgármestert a döntéshozatalból ne zárjuk ki, kérem kézfelemeléssel jelezze!
Ellenvélemény? Tartózkodás?
Megállapítom, hogy a képviselő-testület az alpolgármestert a döntéshozatalból 4 igen
szavazattal, 1 tartózkodással nem zárja ki/kizárja.
Kovács Sándor polgármester: Tájékoztatom a képviselőket, hogy az Mötv. 80. § (2)
bekezdése értelmében az alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület a társadalmi
megbízatású polgármester tiszteletdíja 70-90 %-a közötti összegben állapítja meg. A
polgármesternek megállapított tiszteletdíj összege: 149.575 Ft/hó.
A fentieket figyelembe véve javaslom Neubauer Tibor alpolgármester tiszteletdíját 104.700
Ft/hó összegben megállapítani.
Van-e más javaslat?
Aki egyetért azzal, hogy Neubauer Tibor alpolgármester tiszteletdíja az Mötv. 80. § (2)
bekezdése alapján 104.700 Ft/hó összegben kerüljön megállapításra, kérem, kézfeltartással
jelezze!
Ellenvélemény? Tartózkodás?
Megállapítom, hogy a képviselő-testület Neubauer Tibor alpolgármester tiszteletdíját 4 igen
szavazattal, 1 tartózkodással 104.700 Ft/hó összegben állapította meg.
Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
83/2014.(X.27.) számú képviselő-testületi határozata
A képviselő-testület Neubauer Tibor alpolgármester tiszteletdíját az Mötv. 80. § (2) bekezdése
alapján 104.700 Ft/hó összegben állapította meg.
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Kovács Sándor polgármester: A hatályos jogszabályok alapján a társadalmi megbízatású
alpolgármester a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70-90 %-a közötti
összegben jogosult tiszteletdíjra. A testület döntése alapján az alpolgármester tiszteletdíja
104.700 Ft/hó (a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának a 70 %-a), melynek
egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával
lemondhat.
Tájékoztatom Önöket, hogy az alpolgármester az alakuló ülést megelőzően írásban arról
nyilatkozott, hogy a számára járó tiszteletdíj 50 %-ról, azaz 52.350 Ft összegről lemond.

A fentiek alapján szavazásra bocsátom az alábbi határozati javaslatot:
Neubauer Tibor alpolgármesternek az Mötv. 80. § (2) bekezdése alapján megillető 104.700
Ft/hó összegű tiszteletdíja – a lemondó nyilatkozata alapján – 52.350 Ft/hó.
Ellenvélemény? Tartózkodás?
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
84/2014.(X.27.) számú képviselő-testületi határozata
Neubauer Tibor alpolgármester - Mötv. 80. § (2) bekezdése alapján megillető 104.700 Ft/hó
összegű tiszteletdíja – a lemondó nyilatkozata alapján 52.350 Ft/hó.
/Írásbeli nyilatkozat mellékelve./

13. / Alpolgármester költségtérítésének megállapítása
Előadó: Kovács Sándor polgármester
Kovács Sándor polgármester: A hatályos jogszabályok értelmében az alpolgármestert a
tiszteletdíján felül költségtérítés is megilleti, amely a tiszteletdíjának 15 %-a. A jogalkotó nem
ad mérlegelési lehetőséget a képviselő-testület számára a költségtérítés összegét illetően.
A fentiek alapján szavazásra bocsátom az alábbi határozati javaslatot:
Neubauer Tibor alpolgármester részére a költségtérítés mértéke tiszteletdíjának 15 %-a,
vagyis 7.850 Ft/hó.
Ellenvélemény? Tartózkodás?
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
85/2014.(X.27.) számú képviselő-testületi határozata
Neubauer Tibor alpolgármester részére a költségtérítés mértéke tiszteletdíjának 15 %-a,
vagyis 7.850 Ft/hó.

Kovács Sándor alpolgármester: Tájékoztatom Önöket, hogy az alpolgármester az alakuló
ülést megelőzően írásban arról nyilatkozott, hogy a számára járó költségtérítés összegéről
lemond.
A fentiek alapján szavazásra bocsátom az alábbi határozati javaslatot:
Neubauer Tibor alpolgármester az őt megillető 7.850 Ft/hó összegű költségtérítéséről – a
lemondó nyilatkozata alapján – lemond.
Ellenvélemény? Tartózkodás?
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
86/2014.(X.27.) számú képviselő-testületi határozata
Neubauer Tibor alpolgármester az őt megillető 7.850 Ft/hó összegű költségtérítéséről – a
lemondó nyilatkozata alapján – lemond
/Írásbeli nyilatkozat mellékelve./

14./ A gazdasági program kidolgozására megbízás
Előadó: Kovács Sándor polgármester
Kovács Sándor polgármester: Az előző képviselő-testület az önkormányzat gazdasági
programját a választási ciklus idejére határozta meg. Erre tekintettel a hatályos jogszabályok
szerint az új képviselő-testületnek az alakuló ülését követő 6 hónapon belül új gazdasági
programot kell elfogadnia. Javasolom, hogy a gazdasági program előkészítésére és 6 hónapon
belüli előterjesztésére adjon megbízást a képviselő-testület a polgármesternek.
Kérdés? Hozzászólás? Van-e valakinek más javaslata?

16

Ha nincs, szavazásra bocsátom a javaslat elfogadását. Aki egyetért azzal, hogy az
önkormányzat gazdasági programjának előkészítésével és 6 hónapon belüli előterjesztésével a
polgármestert bízza meg a képviselő-testület, kérem kézfeltartással jelezze!
Ellenvélemény? Tartózkodás?
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal megbízta a polgármestert az
önkormányzat gazdasági programjának előkészítésével és 6 hónapon belüli előterjesztésével.
Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
87/2014.(X.27.) számú képviselő-testületi határozata
A képviselő-testület megbízza a polgármestert az önkormányzat gazdasági programjának
előkészítésével és 6 hónapon belüli előterjesztésével.
Felelős: Kovács Sándor polgármester
Határidő: 2015. március 27.
15./ Képviselői tiszteletdíjak megállapítása
Előadó: Kovács Sándor polgármester
Kovács Sándor polgármester: Átadom a szót az aljegyzőnek, tájékoztassa a testületet.
Dr. Babina Bernadett aljegyző: A tiszteletdíj mértékére az Mötv. nem határoz meg
kereteket, csupán annyi az előírás, hogy az önkormányzati kötelező feladatellátást a
tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti.
A képviselő-testület a tiszteletdíj mértékét, természetbeni juttatást rendeletben
szabályozhatja. A nemesvidi önkormányzati rendelet alapján a képviselők havonta 38.650 - Ft
tiszteletdíjban részesülnek. A képviselő-testület rendelkezhet úgy, hogy a módosított rendelet
a képviselők megválasztásának napjával lépjen hatályba, csökkentés esetén azonban a
kevesebb összeg csak a kihirdetés utáni időponttól állapítható meg.
Javasolom, hogy most az alakuló ülésen az elvekben állapodjanak meg pl. adnak-e
tiszteletdíjat, milyen mértékben, mikortól és ez alapján a következő ülésre el tudom készíteni
a rendelet tervezetet.
Kovács Sándor alpolgármester: Javaslom, hogy a 2014. október 12-ig a képviselőknek járó
38.650 Ft/hó összegű tiszteletdíj csökkenjen 32.000 Ft összegre.
Szanyi Lajos képviselő: Egyetértünk vele.
Kovács Sándor alpolgármester: Felkérem az aljegyzőt, hogy a következő testületi ülésre
készítse el a rendeletet azzal, hogy a képviselők a 32.000 Ft/hó tiszteletdíjat a rendelet
hatálybalépésétől kapják.
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16./ Egyebek
Előadó: Kovács Sándor polgármester
16.1 Társulási tanácsban történő képviselet
Kovács Sándor polgármester: Nemesvid Község Önkormányzata tagja a Marcali kistérségi
Társulásnak, stb.. Az Mötv. 94. §-a szerint az önkormányzati társulás döntéshozó szerve a
társulási tanács. A társulási tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei által
delegált tagok alkotják, akik a megállapodásban meghatározott számú szavazattal
rendelkeznek.
Az előző képviselő-testület döntött arról, hogy a fenti társulások társulási tanácsába Dr. Árvai
Tibort delegálja.
Tekintettel arra, hogy Dr. Árvai Tibor nem tagja az új képviselő-testületnek, ezért javasolom a
fenti társulások társulási tanácsába delegálni – a korábbi hagyományoknak megfelelően – a
polgármestert.
Bejelentem továbbá személyes érintettségemet és kérem a testületet, döntsön a kizárás
kérdésében.
Némethné Bedővári Mónika, a vagyonnyilatkozatot nyilvántartó és ellenőrző Bizottság
elnöke: A kizárásról a testületnek vita nélkül, a megválasztott képviselők több mint felének
elfogadó szavazatával kell döntenie. Aki egyetért azzal, hogy Kovács Sándor polgármestert a
döntéshozatalból ne zárjuk ki, kérem kézfelemeléssel jelezze!
Ellenvélemény? Tartózkodás?
Megállapítom, hogy a képviselő-testület Kovács Sándor polgármestert a döntéshozatalból 4
igen szavazattal, 1 tartózkodással nem zárja ki.
Kovács Sándor polgármester: Kérdés? Hozzászólás? Van valakinek más javaslata?
Ha nincs, szavazásra bocsátom a javaslat elfogadását.
A/ Kérem kézfeltartással jelezze, aki egyetért azzal, hogy Marcali Többcélú Kistérségi
Társulás társulási tanácsába 2014. október 12-től Kovács Sándor polgármestert delegáljuk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással Kovács
Sándor polgármestert delegálja a Marcali Többcélú Kistérségi Társulás társulási tanácsába
2014. október 12-től.
Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
88/2014.(X.27.) számú képviselő-testületi határozata
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A képviselő-testület a Marcali Többcélú Kistérségi Társulás társulási tanácsába 2014.
október 12-től Kovács Sándor polgármestert delegálja.

B/ Kérem kézfeltartással jelezze, aki egyetért azzal, hogy Mecsek-Dráva Regionális
Szilárd Hulladékkezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Pécs 2014.
október 12-től Kovács Sándor polgármestert delegáljuk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással Kovács
Sándor polgármestert delegálja a Mecsek-Dráva Regionális Szilárd Hulladékkezelő Rendszer
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Pécs társulási tanácsába 2014. október 12-től.
Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
89/2014.(X.27.) számú képviselő-testületi határozata
A képviselő-testület a Mecsek-Dráva Regionális Szilárd Hulladékkezelő Rendszer
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Pécs társulási tanácsába 2014. október 12-től
Kovács Sándor polgármestert delegálja.

C/ Kérem kézfeltartással jelezze, aki egyetért azzal, hogy Marcali és Térsége Közszolgáltató
Nonprofit Kft társulási tanácsába 2014. október 12-től Kovács Sándor polgármestert
delegáljuk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással Kovács Sándor
polgármestert delegálja a Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. társulási
tanácsába 2014. október 12-től.
Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
90/2014.(X.27.) számú képviselő-testületi határozata
A képviselő-testület a Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. társulási tanácsába
2014. október 12-től Kovács Sándor polgármestert delegálja.

Kovács Sándor polgármester: Arról is döntést kell hozni, hogy ha a delegált tag nem tud
részt venni a társulási tanács ülésén, akkor ki fogja helyettesíteni.
Javasolom, hogy a fenti társulások társulási tanácsába delegált Kovács Sándor polgármester
akadályoztatása esetén Neubauer Tibor alpolgármester vegyen részt a társulási tanács ülésén.
Kérdés? Hozzászólás? Van valakinek más javaslata?
Ha nincs, szavazásra bocsátom a javaslat elfogadását.
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A/ Kérem kézfeltartással jelezze, aki egyetért azzal, hogy Marcali Többcélú Kistérségi
Társulás társulási tanácsába delegált Kovács Sándor polgármester akadályoztatása esetén
Neubauer Tibor alpolgármester vesz részt a társulási tanács ülésén..
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal 1 tartózkodással Neubauer
Tibor alpolgármestert delegálja a Marcali Többcélú Kistérségi Társulás társulási tanácsába a
delegált Kovács Sándor polgármester akadályoztatása esetén.
Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
91/2014.(X.27.) számú képviselő-testületi határozata
A képviselő-testület a Marcali Többcélú Kistérségi Társulás társulási tanácsába Neubauer
Tibor alpolgármestert delegálja a delegált Kovács Sándor polgármester akadályoztatása
esetén.

B/ Kérem kézfeltartással jelezze, aki egyetért azzal, hogy Mecsek-Dráva Regionális
Szilárd Hulladékkezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Pécs társulási
tanácsába delegált Kovács Sándor polgármester akadályoztatása esetén Neubauer Tibor
alpolgármester vesz részt a társulási tanács ülésén.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással Neubauer
Tibor alpolgármestert delegálja a Mecsek-Dráva Regionális Szilárd Hulladékkezelő Rendszer
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Pécs társulási tanácsába a delegált Kovács
Sándor polgármester akadályoztatása esetén.

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
92/2014.(X.27.) számú képviselő-testületi határozata
A képviselő-testület a Mecsek-Dráva Regionális Szilárd Hulladékkezelő Rendszer
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Pécs társulási tanácsába Neubauer Tibor
alpolgármestert delegálja a delegált Kovács Sándor polgármester akadályoztatása esetén.

C/ Kérem kézfeltartással jelezze, aki egyetért azzal, hogy
Marcali és Térsége
Közszolgáltató Nonprofit Kft. társulási tanácsába delegált Kovács Sándor polgármester
akadályoztatása esetén Neubauer Tibor alpolgármester vesz részt a társulási tanács ülésén.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással Neubauer
Tibor alpolgármestert delegálja a Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. társulási
tanácsába a delegált Kovács Sándor polgármester akadályoztatása esetén.

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
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93/2014.(X.27.) számú képviselő-testületi határozata
A képviselő-testület a Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. társulási tanácsába
Neubauer Tibor alpolgármestert delegálja a delegált Kovács Sándor polgármester
akadályoztatása esetén.

16.2. Vagyonnyilatkozattal kapcsolatos tájékoztatás
Kovács Sándor polgármester: Tájékoztatom képviselő-társaimat, az alpolgármestert, hogy a
hatáyos jogszabályok értelmében vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek. E kötelezettségnek
30 napon belül lehet eleget tenni a most átadásra kerülő nyomtatványok kitöltésével és a
vagyonnyilatkozatot nyilvántartó és ellenőrző bizottság részére történő leadásával. Felhívom a
képviselők figyelmét, hogy a vagyonnyilatkozat tételére nyitva álló határidő elmulasztása
esetén addig nem vehetnek részt a képviselő-testület munkájában, míg vagyonnyilatkozatukat
vagyonnyilatkozatot nyilvántartó és ellenőrző bizottság részére le nem adják. A
vagyonnyilatkozatra vonatkozó további részletes tájékoztatást az átadásra kerülő
nyomtatványcsomagban olvashatnak.
A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul veszi.

16.3. Összeférhetetlenséggel kapcsolatos tájékoztatás
Kovács Sándor polgármester: Tájékoztatom képviselő-társaimat, hogy a hatályos
jogszabályok értelmében az önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségi okot a
megválasztásától számított 30 napon belül köteles megszüntetni.
Amennyiben valami miatt nem lehetséges az összeférhetetlenségi ok alapjául szolgáló
jogviszony 30 napon belül történő megszüntetése, akkor az önkormányzati képviselő által tett
és a jogviszony megszüntetéséről szóló, az arra jogosult által írásban megerősített lemondó
nyilatkozatot a vagyonnyilatkozatot nyilvántartó és ellenőrző bizottságnak át kell adni, ebben
az esetben ezt kell az összeférhetetlenség megszüntetésének tekinteni.
Felhívom a figyelmet a határidő pontos betartására, mert a mulasztásnak súlyos
következményei lesznek. Ugyanis a hatályos jogszabály alapján, ha az önkormányzati
képviselő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, bármely önkormányzati képviselő vagy a
bizottság indítványára – a bizottság javaslata alapján – a képviselő-testület a következő
testületi ülésen, legkésőbb az összeférhetetlenség megállapításának kezdeményezését követő
30 napon belül határozattal megállapítja az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények
fennállását, és kimondja az összeférhetetlenséget, vagyis a képviselői megbízatás megszűnik.
A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul veszi.
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16.3. Adóhatósághoz történő bejelentési kötelezettségről tájékoztatás
Kovács Sándor polgármester: Tájékoztatom képviselő-társaimat, hogy az önkormányzati
képviselő megválasztásától számított 30 napon belül köteles kérelmezni felvételét az adózás
rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba. Az
önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának
hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba
való felvételének megtörténtét. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzati képviselő legkésőbb
2014. december 31-ig köteles a képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba való felvételének
megtörténtét.
Felhívom a figyelmet arra, hogy akinek az állammal, önkormányzattal szemben – a lehetséges
jogorvoslati eljárások kimerítését követően – köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló
értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül – részletfizetés vagy fizetési halasztás
esetén az ezt engedélyező határozat rendelkezéseinek megfelelően – nem rendezi,
méltatlanság miatt a képviselő-testület határozatával megszünteti az önkormányzati
képviselőnek a megbízatását.
A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul veszi.

16.4. Dr. Skoda Lilla jegyző béréhez való hozzájárulás megtárgyalása
Kovács Sándor polgármester: A Jegyző 2014. november 3-tól visszajönne dolgozni, és a
béréhez erre az évre hozzá kellene az egyes önkormányzatoknak járulni. Mindenképp
javaslom, hogy járuljunk hozzá, mivel nagyon sok a munka, ezt egyedül ellátni egyszerűen
nem lehetséges. Előzetes számítások szerint lakosságszám arányosan Nemesvid községnek
300.000 Ft-al kellene hozzájárulni.
Neubauer Tibor alpolgármester: Nem értünk egyet azzal, hogy lakosságszám arányában
kellene hozzájárulnunk. Előzetes egyeztetés alapján – nehéz anyagi helyzetünkre tekintettel –
200.000 Ft-al tudunk hozzájárulni a jegyző béréhez.
Szanyi Lajos, Némethné Bedővári Mónika képviselő: Igen, egyetértünk a 200.000 Ft-os
hozzájárulással.
Kovács Sándor polgármester: Aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással szavazzon!
Ellenszavazat? Tartózkodás?
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
94/2014.(X.27.) számú képviselő-testületi határozata
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Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul 200.000 Ft összeggel a
jegyző béréhez.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Kovács Sándor polgármester
16.5. ÁROP 1.A.3. pályázat benyújtásának megtárgyalása
Kovács Sándor polgármester: A Miniszterelnökség 2014. augusztus 8-án tette közzé ÁROP
1.A.3 kódszámú pályázati felhívását. A pályázat olyan modell jellegű együttműködési
programokat támogat, amelyek célja az egy járáshoz tartozó települések, helyi szereplők
közötti területi együttműködések kialakítása és megerősítése a társadalmi felzárkózást
elősegítő és a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásához kapcsolódó – a járásszékely
települések által ellátott – koordinációs tevékenység megvalósításával.
A pályázat keretében elnyerhető támogatás összege 24.000.000 – 35.000.000 Ft. Benyújtási
határidő 2014. október 31. Támogatás mértéke 100%.
A pályázat által támogatható tevékenységek:
1. a projekt céljának megvalósítását szolgáló járási szintű együttműködések
erősítése,
2. koordináció kialakítása,
3. járási szintű felzárkózási kerekasztalok kialakítása,
4. „Esélyteremtő-programtervek” létrehozása
5. szakértői tanácsadás igénybevétele
6. személyi közreműködés biztosítása
A pályázati felhívás alapján pályázatot a járásszékhely önkormányzat nyújthat be, azaz
Marcali Város Önkormányzata. A pályázó járásszékhely önkormányzat tájékoztatta a járási
szintű együttműködések erősítése céljából a járásszékhelyhez tartozó összes önkormányzatot
az együttműködés lehetőségéről. Továbbá biztosította a részvételi szándékot jelző
önkormányzat bevonását a végrehajtás során. Javaslom, hogy nyilatkozzunk a projektben
történő részvételről.
Aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással szavazzon!
Ellenszavazat? Tartózkodás?
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
95/2014.(X.27.) számú képviselő-testületi határozata
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Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÁROP 1.A.3. pályázat
benyújtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, felkéri a Polgármestert a pályázat
benyújtására.
Felelős: Kovács Sándor polgármester
Határidő: azonnal

Megkérdezem képviselő-társaimat, van-e valakinek az alakuló ülésre tartozó bejelentése,
észrevétele?
Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt, és az ülést bezárom.

k.m.f.

Kovács Sándor
polgármester

dr. Babina Bernadett
aljegyző
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