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ELŐTERJESZTÉS 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

2016. február 11-i nyilvános ülésére 
 
 
Tárgy:  Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
  végrehajtásáról 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2014. (XI.21.) 
önkormányzati rendelet 27. § (1) bekezdés e) pontjában előírtak szerint az alábbiakban 
adok tájékoztatást a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról: 
 
61/2015. (VIII.18.) Erdei Eszter részére a Nyirád, Nyírfa utca 20. szám alatti építési telek 
tulajdonba adása 

Az ügyfél sem a határozatban megállapított határidőig, sem az azt követő felhívásra 
nem fizette meg a vételárat, így az adásvétel nem jött létre. A 2016. február 11-i 
ülésen teszek javaslatot a határozat visszavonására. 

 
72/2015. (IX.24.) Pályázat benyújtása szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

A pályázatot határidőben benyújtottuk, a megpályázott 120 m3 mennyiséggel 
szemben 57 m3 megvásárlásához kaptunk támogatást. A tűzifa kiosztására február 
10-én kerül sor. 

 
73/2015. (IX.24.) Pályázati felhívás ismételt (harmadszori) közzététele a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes 
elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére. 

A pályázati eljárás sikeresen lezárult. A felhívásra Kustos Gábor sümegi vállalkozó 
nyújtotta be pályázatát, melyet a képviselő-testület a 87/2015. (X.29.) határozatával 
elfogadott, és 2015. december 1-jei hatállyal megkötöttük vele a szolgáltatási 
szerződést.  
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78/2015. (IX.24.) A Nyirád, Szeptember 4. utca 19. szám alatti ingatlan eladási árának 
ismételt megállapítása, mert a 32/2015. (IV.29.) határozatban az eladási ár az ÁFA nélkül 
lett rögzítve, ezt a hatályos szabályok szerint módosítani kellett.  

Arany Attila és felesége az ingatlan vételár-különbözetet (az ÁFA összegét) utólag 
megfizette az önkormányzat részére. 

 
79/2015. (IX.24.) Az önkormányzat 600.000 Ft letelepedési támogatásban részesíti Arany 
Attilát és feleségét. 

Az ügyfelek a szükséges dokumentumokat benyújtották, velük a támogatási 
szerződést 2015 decemberében megkötöttük, az önkormányzat javára a földhivatali 
jelzálogjog bejegyzést dr. Kocsis József eljáró ügyvéd jelenleg intézi. 

 
80/2015. (IX.29.) Helyi termelői piac üzemeltetése a Nyirád, Park utca 1/A. szám alatti 
Nyirádi Piacon. 

A helyi jegyzőnek az üzemeltetést határidőre bejelentettük. A Nyirádi Piac 
létrehozásához igényelt pályázati támogatáshoz kapcsolódó kifizetési 
kérelmünknek az MVH hiánytalanul helyt adott, a második részletet – 2.215.461 Ft-
ot – az önkormányzat számlájára 2015 októberében átutalta. (Az első kifizetés 2014 
augusztusában 1.821.067 Ft volt, a teljes támogatás összege 4.036.528 Ft. A 
pályázatban igényelt támogatás összege 4.217.270 Ft volt.) 

 
86/2015. (X.29.) A képviselő-testület kifejezi szándékát, hogy 2016. január 1. napjától a 
családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás és a házi segítségnyújtás feladatait továbbra is 
önállóan, az önkormányzat által fenntartott Szociális Segítő Központ keretein belül látja el. 

E tárgyban a képviselő-testület a 88/2015. (XI.26.) határozatával meghozta az 
előzőleg kifejezett szándékával egyező, végleges döntését.  

 
89/2015. (XI.26.) Nyirád Község Önkormányzata 2016. január 1. napjától a házi 
segítségnyújtás, a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait a Nyirádi 
Szociális Segítő Központon keresztül Szőc község közigazgatási területén is ellátja. 

A házi segítségnyújtásról szóló feladat-ellátási szerződést határidőre megkötöttük 
Szőc Község Önkormányzatával. 

 
90/2015. (XI.26.) A Szociális Segítő Központ alapító okiratának módosítása. 

A jegyző határidőben eljárt a Magyar Államkincstárnál a változások törzskönyvi 
nyilvántartásban történő átvezetése érdekében. 

 
91/2015. (XI.26.) A kötelező felvételt biztosító általános iskola és körzete kijelölésére 
vonatkozó tervezet elfogadása. 

A testület döntéséről a Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályát 
határidőben értesítettük. 

 
94/2015. (XI.26.) A képviselő-testület jóváhagyja, hogy Andrónyi Miklós képviselő által 
felajánlott 539.669 Ft képviselői tiszteletdíjat az önkormányzat az Iskolai a Gyermekeinkért 
Közalapítvány (50 eFt), az Összefogás Nyirádért Egyesült (50 eFt) és a Nyirádi Római 
Katolikus Egyházközség (439.669 Ft) támogatására fordítsa.  

Az összegek átutalása 2016. január 22-én történt meg. 
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96/2015. (XI.26.) A képviselő-testület jóváhagyja, hogy Németh Jenő képviselő által 
felajánlott 520.004 Ft képviselői tiszteletdíjat az önkormányzat a Nyirádi Római Katolikus 
Egyházközség támogatására, egy halott-hűtő berendezés megvásárlására fordítsa, 2016-
ban.  

Az összeg az önkormányzat 2016. évi költségvetés tervezetében elkülönítetten 
szerepel. 

 
98/2015. (XI.26.) A képviselő-testület jóváhagyja, hogy Németh András képviselő által 
felajánlott 502.920 Ft képviselői tiszteletdíjat az önkormányzat az Iskolai a Gyermekeinkért 
Közalapítvány (120 eFt), az Összefogás Nyirádért Egyesült (200 eFt) és a Nyirádi Római 
Katolikus Egyházközség (182.920 Ft) támogatására fordítsa.  

Az összegek átutalása 2016. január 22-én történt meg. 
 
99/2015. (XII.17.) A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról 
szóló megállapodás módosítása. 

A módosítás 2016. január 1-jei hatállyal megtörtént, a megállapodás kiegészült 
azzal, hogy Szőc Község Önkormányzata a közös hivatal rá eső működési és 
fenntartási költségeit negyedévenként fizeti meg. 

 
103/2015. (XII.17.) Az SZMSZ 4. függelékének módosítása. 

A módosítás január 1-jei hatállyal megtörtént, a kormányzati funkciók közül a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően törlésre került az „óvodai intézményi 
étkeztetés” és az „iskolai intézményi étkeztetés”, és helyettük a „gyermekétkeztetés 
köznevelési intézményben” kormányzati funkció került használatba. 

 
104/2015. (XII.17.) A képviselő-testület megismerte a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
által végzett közszolgálati ellenőrzésről készült ellenőrzési jelentést, és az abban foglalt 
intézkedési javaslatra megalkotta rendeletét a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatalban 
foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítésének megállapításáról. 

A testület döntéséről a Veszprém Megyei Kormányhivatalt határidőben értesítettük. 
 
106/2015. (XII.17.) A képviselő-testület elutasítja Szigeti László által benyújtott kifogást, 
melyet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara VE01-03249-4/2015. számon kiadott 
állásfoglalása ellen nyújtott be. 

A testület döntéséről az ügyfelet – jogi képviselője útján – határidőben értesítettük. 
A döntés ellen Szigeti László 2016. február 3-án fellebbezést nyújtott be, a 
képviselő-testületi határozat bírósági felülvizsgálata iránti kérelemmel élt. 

 
107/2015. (XII.17.) A képviselő-testület elutasítja Szigeti László által benyújtott kifogást, 
melyet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara VE01-03245-4/2015. számon kiadott 
állásfoglalása ellen nyújtott be. 

A testület döntéséről az ügyfelet – jogi képviselője útján – határidőben értesítettük. 
 
108/2015. (XII.30.) A képviselő-testület az önkormányzat saját halottjának tekinti az 
elhunyt Sarkadi-Nagy András polgármestert, és a temetéssel kapcsolatos valamennyi 
költséget vállalja. 

A családdal ez ügyben határidőben egyeztettem, a temetkezési vállalkozásnál 
eljártam, a temetéssel kapcsolatos összes költség 450.288 Ft volt. 
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Határozati javaslat: 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
……….. határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja / a következő 
módosítással fogadja el / a következő kiegészítéssel fogadja el a lejárt 
határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 
 
Felelős: Nagy Gábor alpolgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Kérem a képviselő-testület tagjait beszámolóm megtárgyalására és elfogadására. 
 
 
Nyirád, 2016. február 4. 
 
 
 
   Tisztelettel: 
 
 
 


