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Jegyzőkönyv 
 
Készült:  Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

nyilvános üléséről 
 
Az ülés helye:  Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 
   Nyirád, Szabadság u. 3. 
 
Az ülés időpontja: 2015. február 19. 1700 óra 
 
A képviselő-testületi ülésre meghívottak: 
 
1. Sarkadi-Nagy András polgármester 
2. Nagy Gábor  alpolgármester 
3. Andrónyi Miklós  képviselő 
4. Horváth Zoltán  képviselő 
5. Németh András  képviselő; az Összefogás Nyirádért Egyesület elnöke 
6. Németh Jenő  képviselő 
7. Papp Attila   képviselő; a Polgárőrség elnöke 
8. Lovasi Erika  jegyző 
9. Molnárné Farkas Rita Szociális Segítő Központ vezetője 
10. Szabóné Kecskés Mária óvodavezető 
11. Hockné Kárer Gyöngyi élelmezésvezető 
12. Óvodai Szülők Közössége  Bodó Márta  
13. Iskolai Szülők Közössége Molnárné Mencseli Katalin  
14. Búzavirág Nyugdíjas Klub  Kovács József 
15. Kék Cinke Alapítvány   Bokorné Tasner Márta 
16. Nyirád és Térsége Nagycsaládosainak Közhasznú Egyesülete  

Molnárné Budai Angelika 
17. Nyirád Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete  Németh László 
18. Nyirád Községért Közalapítvány    Ferencziné Hoffmann Ilona 
19. Iskola a Gyermekeinkért Közalapítvány   Németh Andrásné 
20. Nyirádi Községi Sport Egyesület    Fermos László 
21. Rókadombi Horgász Egyesület    Vajai László 
22. Zeusz Testépítő Klub      Renner István 
23. Veszprém Megyei Mozgássérültek Egyesülete Halimba, Szőc, Nyirád Csoportja 

Kovács Tibor 
Nyirád község lakossága 
 
Az ülésen jelen vannak: 
 
1. Sarkadi-Nagy András polgármester 
2. Nagy Gábor   alpolgármester 
3. Andrónyi Miklós  képviselő 
4. Horváth Zoltán  képviselő 
5. Németh András  képviselő 
6. Németh Jenő   képviselő 
7. Papp Attila    képviselő 
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Lovasi Erika jegyző távollétében Kovács Károlyné igazgatási vezető-főtanácsos 
 
Szabóné Kecskés Mária,  a Nyirádi Nyitnikék Óvoda vezetője 
Molnárné Farkas Rita,  a Szociális Segítő Központ vezetője 
Kovács Tibor,   a Veszprém Megyei Mozgássérültek Egyesülete Halimba, Szőc, 
Nyirád Csoportja vezetője 
1 fő érdeklődő, nyirádi lakos 
 
 
A képviselő-testület létszáma: 7 fő 
 
Jelenlévő képviselők száma:  7 fő 
 
Az ülést vezeti:    Sarkadi-Nagy András polgármester 
 
Jegyzőkönyvvezető:   Kovács Károlyné igazgatási ügyintéző 
 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait és minden jelenlévőt. Megállapítom, 
hogy a képviselő-testület 7 tagjából mind a 7 tag jelen van, az ülés határozatképes.  
 
Lovasi Erika jegyzőt betegsége miatt Kovács Károlyné jegyzőkönyvvezető, igazgatási 
vezető-főtanácsos helyettesíti. 
 
Kérdezem, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban van-e 
módosító javaslat? Megállapítom, hogy módosító javaslat nincs, a mai ülés napirendje a 
következő: 
 
1. Tájékoztató a Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete Halimba, 

Szőc, Nyirád Csoportja működéséről 
Előterjesztő: Kovács Tibor csoportvezető 
 

2. Beszámoló a Nyirád Községi Sportegyesület működéséről 
Előterjesztő: Fermos László Nyirád KSE elnök 
 

3. A képviselő-testület 2015. évi munka- és üléstervének megtárgyalása 
Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András polgármester 
 

4. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalása 
Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András polgármester 
 

5. A szociális igazgatásról, valamint a szociális és gyermekjóléti 
ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálatának megtárgyalása 
Előterjesztő: Lovasi Erika jegyző 
 

6. A polgármester 2015. évi szabadságának ütemezése 
Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András polgármester 



 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 19-i nyilvános ülésének jegyzőkönyve 

3

 
7. A belső ellenőri jelentés megtárgyalása 

Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András polgármester 
 

8. Vegyes ügyek 
 

 
 
 
1. TÁJÉKOZTATÓ A MOZGÁSSÉRÜLTEK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE 
HALIMBA, SZŐC, NYIRÁD CSOPORTJA MŰKÖDÉSÉRŐL 
 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. Mivel tagja vagyok a csoportnak, 
belülről is rátekintésem van a tevékenységükre. Dinamikusan és jól működik a csoport, 
jelentős létszámmal képviselik magukat. Változatos, színvonalas programjaik vannak, 
Kovács Tibor kellőképpen motorja ennek a szervezetnek. Várom a hozzászólásokat. 
 
Kovács Tibor a Veszprém Megyei Mozgássérültek Egyesülete Halimba, Szőc, Nyirád 
Csoportja csoportvezetője 
Köszönöm a polgármester úr és a képviselő-testület támogatását, és köszönöm a 
meghívást a testületi ülésre. Nincs szégyenkeznivalónk a testület előtt és a falu előtt sem. 
Jó a csapatunk, megtaláltuk a megfelelő embereket a megfelelő helyekre. Az, hogy jól 
működünk, nem csak az én érdemem, hanem az egész csoporté.  
Kovács Tibor ismertette a csoport 2014. évi programjait és tájékoztatta a testületet a 2015. 
évi tervekről. A tájékoztatók e jegyzőkönyv 1. melléklete. 
Megköszönöm mindazoknak, akik segítették a munkánkat és a programjainkat, és azt 
kérem az önkormányzat képviselő-testületétől, hogy lehetőségük szerint továbbra is 
támogassák a működésünket.  
Március 7-én jótékonysági bált szervezünk, melynek a bevételét a borgátai üdülőre 
tervezzük fordítani. A településen élő mozgássérült, vagy fogyatékkal élő, hátrányos 
helyzetű gyermekeket is támogatjuk azzal, hogy a borgátai üdülőben biztosítunk számukra 
kedvezményes üdülést.  
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
A gyerekektől hány forintot kértek Borgátán? 
 
Kovács Tibor a Veszprém Megyei Mozgássérültek Egyesülete Halimba, Szőc, Nyirád 
Csoportja csoportvezetője 
26 férőhelyünk van, a gyerekektől 1.000 Ft-ot kérünk éjszakánként. 550 Ft-ért tudunk 
háromfogásos, finom ebédet biztosítani. 
 
Németh Jenő képviselő 
A fürdőbelépő mennyibe kerül? 
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Kovács Tibor a Veszprém Megyei Mozgássérültek Egyesülete Halimba, Szőc, Nyirád 
Csoportja csoportvezetője 
Bár elég harcosok az üzemeltető vállalkozók, de általában sikerül csoportos kedvezményt 
kiharcolnunk, ami eddig 50 %-os jegyár csökkentést jelentett a 800 Ft-os gyermekbelépő 
árából. 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. Köszönöm a csoport működéséről szóló 
beszámoló elkészítését, javasolom a képviselő-testületnek az elfogadását. Kérem, 
szavazzunk! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2015. (II.19.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Veszprém 
Megyei Mozgássérültek Egyesülete Halimba, Szőc, Nyirád Csoportja 
működéséről készített tájékoztatót. 
 
Felelős:   Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

A tájékoztató e jegyzőkönyv 1. melléklete 
 
 
 
 
2. BESZÁMOLÓ A NYIRÁD KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET MŰKÖDÉSÉRŐL 
 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. Sajnálom, hogy a sportegyesület 
elnöke nincs jelen az ülésen. Várom a hozzászólásokat. 
 
Németh Jenő képviselő 
Én is szerettem volna megkérdezni az elnöktől, hogy miként gondolta lezárni a pályát? 
Földet vitetett oda, gondolom a rongálások miatt tervezi a lezárást. Javasolni fogom neki, 
hogy ha kitavaszodik, társadalmi munkában le tudnánk égetni a rézsűt.  
 
Horváth Zoltán képviselő 
Ez időszakonként meg szokott történni. A sportegyesület idén lesz 40 éves, ezzel 
kapcsolatban el kellene gondolkodni, vannak elképzelései az elnöknek. Tervezi, hogy 
ismét elhívja a Parlamenti Válogatott focicsapatát. 
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Nagy Gábor alpolgármester 
Valóban, hónapokkal ezelőtt nekem is említette a 40 éves évfordulót. 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a Nyirád Községi 
Sportegyesület tájékoztatójának elfogadásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2015. (II.19.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Nyirád 
Községi Sportegyesület működéséről szóló tájékoztatót. 
 
Felelős:   Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

A tájékoztató e jegyzőkönyv 2. melléklete 
 
 
 
 
 
3. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉNEK 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Képviselőtársaim megkapták az írásos előterjesztést, várom a hozzászólásokat. 
 
Németh András képviselő 
Javasolom, hogy vegyük fel a napirendek közé azt a régóta folyamatban lévő ügyet, mely 
a Dózsa Gy. u. 2. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakás elbirtoklásával kapcsolatos. 
Szeretnénk tudni, hogy milyen stádiumban tart az ingatlan visszaszerzése. 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Rendben, a következő ülésre előterjesztem a tájékoztatót. Megállapítom, hogy több 
hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az előterjesztett 2015. évi munka- és üléstervnek 
a mai ülésen elhangzott javaslat szerinti kiegészítéssel történő elfogadásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2015. (II.19.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a képviselő-
testület 2015. évi munka és üléstervét azzal a kiegészítéssel, hogy a 2015. 
márciusi ülés napirendjei közé felveszik a Dózsa György utca 2. szám 
alatti, önkormányzati tulajdonú lakás elbirtoklásával kapcsolatos 
tájékoztatót. 
 
Felelős:   Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal és 2015. december 31. 
 

A 2015. évi munka- és ülésterv e jegyzőkönyv 3. melléklete 
 
 
 

 
4. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGTÁRGYALÁSA 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. A képviselő-testület tagjaival 
alaposan, részletesen megtárgyaltuk egy munkamegbeszélés keretében a 2015. évi 
költségvetés tervezetet. Várhatóan kiegyensúlyozott gazdálkodási év elé nézünk, 
megfelelő tartalékokkal rendelkezünk. Az intézmények működését nem látom 
veszélyeztetettnek. 10 éve nem volt gazdaságilag ilyen jó éve önkormányzatunknak. 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
A költségvetéshez kapcsolódóan a munkamegbeszélésen is szóba került, hogy 20-25 
millió forint szabad felhasználású tőkével tudunk majd fejlesztéseken gondolkodni. Tegnap 
referáltam felétek arról, hogy milyen pályázati lehetőségek lesznek. Nagyon fontosnak 
tartanám azt, egyetértve ezzel a költségvetéssel, kezdjünk el gondolkodni azon a bizonyos 
falufejlesztési bizottságon, vagy koncepció kidolgozó bizottságon, mert szabad ötletek 
jegyzékéből 25 millió forint sorsáról nem lehet csak úgy dönteni és nekimenni az évnek. 
Mivel az apparátusban nincsenek szabad kapacitások a legjobb szándékkal sem, mert így 
is annyit dolgoznak, hogy az példaértékű, a bizottságnak lenne a dolga kidolgozni 
tételenként, csomagonként a szükséges feladatokat. Ha ez nem történik meg, akkor igaz, 
hogy lesz 25 millió forintunk, de akkor azt aprócseprő dolgokra fogjuk elkölteni, és nem 
koncepcionálisan, a falu érdekében helyes irányt adva. Érzem a szándékot, hogy ez 
pozitív irányba legyen felhasználva, de mellé kell tennünk a tételes munkaerőt, aki ezen 
dolgozni fog. Kérdezlek polgármester úr, hogy ezzel egyetértesz-e? 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Igen, egyetértek. 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Ez az összeg felelős gondolkodást és felhasználása alapos előkészítést kíván. A 
következő ülésre szívesen előterjesztem, hogy hogyan működjön ez.  
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Mediálnám ezt a folyamatot előtte munkamegbeszélésen, majd ülésen, hogy ez 
együttgondolkodva megvalósuljon.  
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Köszönöm. 
 
Németh Jenő képviselő 
Várom a tájékoztatást, hogy tudjunk együtt gondolkodni.  
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. A Szőci Képviselő-testülettel megtartott 
együttes ülésen elfogadtuk a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 
költségvetését. 
 
Kérem, szavazzunk a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2015. évi költségvetésének előterjesztés 
szerinti elfogadásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2015. (II.19.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Nyirádi 
Nyitnikék Óvoda 2015. évi költségvetését. 
 
Felelős:   Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Kérem, szavazzunk a Szociális Segítő Központ 2015. évi költségvetésének előterjesztés 
szerinti elfogadásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2015. (II.19.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Szociális 
Segítő Központ 2015. évi költségvetését. 
 
Felelős:   Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 
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Sarkadi-Nagy András polgármester 
Kérem, szavazzunk az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 
rendelet előterjesztés szerinti megalkotásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 
 

A rendelet e jegyzőkönyv 4. melléklete 
 
 
 
 
5. A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL, VALAMINT A SZOCIÁLIS ÉS 
GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ RENDELET FELÜLVIZSGÁLATÁNAK 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
A szociális rendelettervezet részleteit is megbeszéltük a munkamegbeszélésen. Várom a 
kérdéseket, észrevételeket. 
 
Németh Jenő képviselő 
A lakásfenntartási támogatásnál milyen feladatokat kell megcsinálni az udvar 
rendezettségével kapcsolatban? Jó lenne, ha a ház előtti közterület rendben tartási 
kötelezettségről is rendelkeznénk. 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
A rendelettervezet 7. §-a részletezi, hogy a lakókörnyezet rendezettségét hogyan kell 
biztosítania a kérelmezőnek, a lakóházak előtti közterület rendben tartási kötelezettségét 
pedig a környezetvédelemről szóló rendeletünkben írjuk elő. 
 
Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a szociális igazgatásról, 
valamint a gyermekvédelmi és gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló rendelet előterjesztés 
szerinti elfogadásáról! 
 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta. 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete 

a szociális igazgatásról, valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
 

A rendelet e jegyzőkönyv 5. melléklete 
 
 
 
 
6. A POLGÁRMESTER 2015. ÉVI SZABADSÁGÁNAK ÜTEMEZÉSE 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. Várom a kérdéseket, 
észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a szabadság 
ütemezésem előterjesztés szerinti jóváhagyásáról: 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2015. (II.19.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. §-a alapján 
Sarkadi-Nagy András polgármester szabadságolási ütemtervét 
megtárgyalta és a következők szerint jóváhagyja. 
 
Megállapított alapszabadság:    25 nap 
Megállapított pótszabadság:     14 nap 
Összesen:     39 nap 

 
A szabadság igénybevételének ütemterve: 
 
Május 18 – 21. (hétfőtől csütörtökig) 4 nap 
Június 10 – 12. (szerdától péntekig) 3 nap 
Július 6 – 10. (hétfőtől péntekig) 5 nap 
Augusztus 4 – 14. (keddtől szombatig, hétfőtől péntekig) 10 nap 
Október 12 – 16. (hétfőtől péntekig) 5 nap 
November 16 – 20. (hétfőtől péntekig 5 nap 
December 21 – 31. (hétfőtől csütörtökig) 7 nap 
Összesen: 39 nap 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 

Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  folyamatos 
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7. A BELSŐ ELLENŐRI JELENTÉS MEGTÁRGYALÁSA 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. Várom a kérdéseket, 
észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a belső 
ellenőri jelentésre készített intézkedési terv előterjesztés szerinti jóváhagyásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2015. (II.19.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 
kötelezettségvállalás új rendszerével kapcsolatban 2014 novemberében a Nyirádi 
Közös Önkormányzati Hivatalnál megtartott belső ellenőrzés megállapításait. A 
képviselő-testület a hiányosságok megszűntetésére, az ellenőrzési jelentés 
hasznosítására a következő intézkedési tervet hagyja jóvá: 
 

1. A 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 60. § (3) bekezdése szerint a 
kötelezettségvállalási szabályzat részét képezi a kötelezettségvállalókról, 
pénzügyi ellenjegyzőkről, teljesítés igazolókról, érvényesítőkről és 
utalványozókról vezetett nyilvántartás, mely tartalmazza a személyek nevét és 
aláírás-mintáját. E nyilvántartást aktualizálni szükséges. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 

Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2015.március 31. 
 

2. A szolgáltatási szerződéseket nyilvántartásba kell venni, és a könyvelési 
rendszerben a nyilvántartási számokat rögzíteni kell. 
 
Felelős:  Mustos Anita igazgatási ügyintéző   

Becseiné Zsikó Gizella pénzügyi ügyintéző 
Puha Edina pénzügyi ügyintéző 

Határidő:  A meglévő szerződések esetén 2015. április 30.,  
az új szerződések esetén folyamatos 
 

3. A benyújtott számlákról készült utalványrendeleten valamennyi érdekelt 
hiányzó (pénzügyi ellenjegyző, érvényesítő, könyvelő) aláírását és az 
aláírások dátumát pótolni kell. 
 
Felelős:  Becseiné Zsikó Gizella pénzügyi ügyintéző, úgy is, mint pénzügyi 

ellenjegyző 
Puha Edina pénzügyi ügyintéző, úgy is, mint pénzügyi 
ellenjegyző 
 

Határidő:  2015.június 30. 
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4. A 100.000 Ft-ot meghaladó kötelezettségvállalásokat írásba kell foglalni és az 

utalványrendelet/szerződés mellé kell csatolni.  
 

Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Lovasi Erika jegyző 
Molnárné Farkas Rita a Szociális Segítő Központ vezetője 
Szabóné Kecskés Mária óvodavezető  
Hockné Kárer Gyöngyi élelmezésvezető 

Határidő:  folyamatos 
 

5. Aktualizálni kell a Folyamatba-épített és Utólagos Vezetői Ellenőrzési 
szabályzatot (FEUVE) és az érintett dolgozók oktatását dokumentáltan meg 
kell tartani. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2015. április 30. 
 

 
 
 
 
8. VEGYES ÜGYEK 
 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
A munkamegbeszélésen beszéltünk az építési telkekről. Mielőtt eladjuk a telket, melyre 
érdeklődő jelentkezett, értékbecslést kellett végeztetnünk. A Nyírfa utca 20. szám alatti 
telekről van szó, melyet Bodor Géza ingatlanforgalmazó-értékbecslő szakértő nettó 600 
ezer Ft-ra értékelt. Azt javasolom a testületnek, hogy ezt az értéket, melyet a telek 
képvisel, adjuk vissza támogatásként az építkezőknek abban az esetben, ha vállalják, 
hogy három éven belül lakóházat építenek a telekre, állandó lakóhelyet létesítenek 
Nyirádon, és az ingatlant 15 évig nem adják el. Az elidegenítési tilalmat rá lehet terhelni az 
ingatlanra. 
 
Németh András képviselő 
Támogatom ezt a javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy fizesse meg az építési telek 
értékét az építkező, majd amikor bemutatta a jogerős építési engedélyt és a telekre 
bevezette a vizet és a villanyt, akkor kapja vissza a befizetett összeget támogatásként. 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az ingatlan áráról és az 
építkezni szándékozók támogatásáról az elhangzott javaslatok szerint! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2015. (II.19.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirád 911/71 hrsz-ú, 
Nyírfa utca 20. szám alatt található, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant lakóház építése 
céljából értékesíteni kívánja.  
 
A képviselő-testület az ingatlan eladási árát - ingatlanforgalmazó-
értékbecslő szakértő által készített értékelési bizonyítvány alapján - nettó 
600.000 Ft-ban állapítja meg. 
 
Ha az építkezni szándékozó az ingatlan árát megfizeti, és a telekhatáron 
belülre a vezetékes ivóvizet és a villanyáramot bevezetteti, valamint a 
lakóházra vonatkozó jogerős építési engedélyt a polgármesternek 
bemutatja, az önkormányzat a befizetett telekárat letelepedési 
támogatásként részére visszautalja.  
 
A támogatás további feltétele, hogy a támogatott támogatási szerződés 
aláírásával vállalja, hogy az ingatlanon három éven belül lakóházat épít, és 
azt 15 évig nem adja el. A támogatott hozzájárul ahhoz, hogy az 
önkormányzat javára a 15 évre szóló elidegenítési tilalmat a földhivatali 
ingatlan-nyilvántartásba bevezessék. 
 
A támogatási szerződésben a felek rögzítik, hogy a jogerős 
használatbavételi engedély megszerzését követő 10 napon belül az 
építkezők Nyirád községben állandó lakóhelyet létesítenek.  
 
A támogatási szerződésben rögzítik továbbá, hogy ha a támogatott a 
szerződésben vállalt kötelezettségét megszegi, a letelepedési 
támogatásnak az évenkénti inflációval növelt összegét az 
önkormányzatnak visszafizeti. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az építkezni 
szándékozó ügyfelet az ingatlan áráról és a letelepedési támogatás 
feltételeiről tájékoztassa. 
 
Felelős:   Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2015. március 6. 

 
 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Az élelmezésvezető és a Szociális Segítő Központ vezetője azzal a kéréssel fordult 
hozzánk, hogy az étkezési térítési díjakat február hónaptól utólag szedhessék be. 
Javasolom a kérés támogatását, kérem szavazzunk! 
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A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2015. (II.19.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 
hogy az óvodai konyha által szolgáltatott étkezési térítési díjakat, valamint 
a szociális intézményi térítési díjakat az érintettek 2015. február 1. napjától 
havonta, utólag fizessék meg. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester, 

 Molnárné Farkas Rita, a Szociális Segítő Központ vezetője és 
 Hockné Kárer Gyöngyi élelmezésvezető 
Határidő:  azonnal és folyamatos 

 
 
 
Papp Attila képviselő 
Szeretném, ha az önkormányzati kisbusz bérleti díjának mértékét felülvizsgálnánk. 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
A költségvetés miatt nem tudtam előkészíteni az új szabályozást. 
 
Papp Attila képviselő 
Szerintem jelenleg is döntésképesek vagyunk ebben a kérdésben. 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
A következő ülésre előkészítem, hozom a tavalyi év gépkocsi futási adatait. 
 
Németh Jenő képviselő 
Az óvodánál szándékozunk járdafejlesztést megvalósítani? Elkészült az akadálymentes 
feljáró az első bejárat lépcsőjéhez, viszont a Szociális Segítő Központ munkatársai 
kénytelenek a földön húzni az ebédes kocsijukat, valamint a szülők a babakocsit itt tolni, 
mert a lépcső túloldalán nem tudnak kocsival közlekedni.  
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Ha nyáron utcák aszfaltozására kerül sor, ide is elkészíttethetünk egy aszfaltos járdát. 
 
Szabóné Kecskés Mária óvodavezető 
Szerintem az volna a legideálisabb megoldás, ha a lépcső túloldalára is akadálymentes 
feljáró készülne, nem külön járda. 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Rendben, átgondoljuk az óvodavezető ötletét. A következő ülésre megnézzük a 
lehetőségeket, és javaslatot hozunk a testület elé.  
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Németh Jenő képviselő 
Van-e valamilyen eszköz arra vonatkozóan, ha valaki a háza előtt a havat nem takarítja 
el? A Dózsa György utcában a Tasnerék-féle háztól a templomig két ház előtt sem volt 
letakarítva a járda. A közlekedők érdekében megoldást kellene találnunk. Esetleg van-e az 
önkormányzatnak kapacitása arra, hogy ezt a munkát elvégezze, majd kiszámlázza annak 
az ingatlantulajdonosnak, aki a háza előtt nem tisztította le a havat a járdáról? Előfordul, 
hogy egy idősebb személy nem tudja megcsinálni, az igénybe vehetné így az 
önkormányzat segítségét?  
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Ha idős ember ilyet kért, és emberünk volt rá, meg is tettük neki. Egyébként a 
szabálysértési eljárás járási hatáskör.  
 
Andrónyi Miklós képviselő 
A jegyző asszony kezdeményezheti ilyen esetben a járásnál a szabálysértési eljárás 
lefolytatását.  
 
Németh Jenő képviselő 
Én nem azt akarom, hogy utólag szabálysértési eljárás legyen megindítva, hanem azt, 
hogy a közlekedők biztonsága, a síkosság-mentesítés megtörténjen. 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Kérem, hogy a jegyző asszony nézzen utána, hogy hogyan lehet behajtani ebben az 
esetben a hóeltakarítás költségét. A következő ülésen tájékoztatlak benneteket arról, hogy 
milyen lehetőségei vannak az önkormányzatnak e vonatkozásban. 
 
Andrónyi Miklós képviselő 
Hogy állunk a nem közművel összegyűjtött szennyvíz vonatkozásában a 
rendeletalkotással? 
 
Kovács Károlyné igazgatási vezető-főtanácsos 
Kérésünkre a DRV Zrt. javaslatot tett az összegyűjtött szennyvíz fogadására alkalmas 
telepre, mely Nyirád esetében a tapolcai szennyvíztisztító telep lenne. Ezt a javaslatot 
kellett megírnunk a Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak, aki határozatban fogja kijelölni a 
befogadó telepet. Itt tartunk, a határozatra várunk. Ezt követi a lehetséges szolgáltatók 
megkeresése, majd a szolgáltató kijelölése, szerződéskötés a szolgáltatóval és a 
rendeletalkotás.  
 
Andrónyi Miklós képviselő 
Tavaly december 31-ig kellett az eb összeírást végrehajtani. Hogy áll Nyirádon ez az ügy? 
Nem vagyok tájékozott, mert nekünk nincs kutyánk. 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Már viszik az eb-összeíró nyomtatványokat, melyek visszaküldését március 31-i 
határidővel kértük a lakosságtól. Van már nekünk egy eb-nyilvántartásunk, csak nem 
naprakész, mert pl. ha elpusztult az eb, azt nem mindenki jelentette be a hivatalba. Amikor 
az eb-oltás van, meg szoktuk ezt nézetni az állatorvossal, és az ő ismeretei szerint 
korrigálni szoktuk a nyilvántartást. A mostani nyilvántartás jóval részletesebb adatkörre 
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vonatkozik, mint az előző. Annyi adatlapot kell kitölteni, ahány kutyája van a 
tulajdonosnak. 
 
Németh András képviselő 
A Dózsa György utca 63. szám előtti háznál van egy árok, a lakók ásták ki a vízaknától a 
házig. Szerintem több, mint egy éve nyitva van, balesetveszélyes. 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Köszönöm a jelzést, megnézem az árkot. 
 
Szabóné Kecskés Mária óvodavezető 
Kérdezem, hogy a Kék Cinke Alapítvány vezetője, mint civil szervezet, fordult-e az 
önkormányzathoz anyagi támogatásért? 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Nem fordult. 
 
Szabóné Kecskés Mária óvodavezető 
Szeretném, ha a Kék Cinke Alapítvány működését is támogatná az önkormányzat, 
különösen azért, mert ebben az évben sajnos az adó 1 %-át már nem kaphatják meg. 
Nagyon sok hasznos programot tavaly is az ő segítségükkel tudtunk megvalósítani.  
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Az elektronikus hulladék összegyűjtéséből származó bevételt az alapítványnak juttatjuk.  
 
Szabóné Kecskés Mária óvodavezető 
Néhány évvel ezelőtt be lett adva egy pályázat óvodafejlesztésre, bővítésre, úgy tudom, 
hogy azt el is fogadták. Van remény a megvalósulásra? 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Nem, mert forráshiány miatt elutasították. 
 
Szabóné Kecskés Mária óvodavezető 
Nagy szükség lenne a fejlesztésre, különösen egy tornaszoba kialakítására, mert az 
utóbbi időben csupán heti egy alkalommal tudunk lemenni a tornaterembe, nem férünk be 
több alkalommal. A csoportlétszámaink viszont magasak, így nem könnyű a 
tornafoglalkozásokat megtartani és a gyerekek mozgásigényét kielégíteni. Ezen kívül 
előírás, hogy legyen egy elkülönítő helyiség arra az esetre, amikor nem tud a szülő a 
gyerekért jönni, ha beteg lesz, ilyen szobánk sincsen. Nevelői szobánk sincs.  
Amikor a pénzügyi ügyintézővel és a polgármester úrral a költségvetésről tárgyaltunk, 
felmerült az az ötlet, hogy amennyiben az említett pályázat nem fog összejönni, mi lenne, 
ha felfele terjeszkednénk, és a tetőteret építenénk be? Jó lenne ezen elgondolkodni, én 
nagyon jó ötletnek tartom. Szerintem ez sokkal költséghatékonyabb lenne, mint a bővítés. 
Egy tervezőmérnökkel meg is nézettem a tetőteret, hogy alkalmas lenne-e erre a célra, a 
jövő hétre ígérte a tájékoztatást és az árajánlatot bemutatni. Nem tudom, hogy a tisztelt 
képviselők az említett 25 millió forint szabad felhasználású forrást mire tervezik 
felhasználni, én örülnék neki, ha szóba kerülne az óvoda bővítés esetleg ilyen irányban.  
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Sarkadi-Nagy András polgármester 
Mi is örülnénk neki, de már most tudom mondani, hogy ez pályázati támogatás nélkül nem 
fog menni.  
 
Németh Jenő képviselő 
Én nagyon jónak tartom az óvodavezető ötletét. Magas-tetős, komoly belvilágú padlása 
van az óvodának, és a tető nem régen lett felújítva. 
 
Szabóné Kecskés Mária óvodavezető 
A tervezőmérnök szerint megoldható lenne az ötlet. Az is hosszú évek problémája, hogy 
nincs étkező helyisége az iskolásoknak, ez is elférne a tetőtérben.  
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Az óvodások tornáztatása céljából a kultúrház is szóba jöhet, rendezvények céljára úgy 
sincs kihasználva.  
 
Kérdezem, hogy a vegyes ügyek keretében van-e még valakinek kérdése, észrevétele? 
Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. 

 
Mai ülésünknek több napirendi pontja nincs, köszönöm képviselő-társaim munkáját, az 
ülést 1800 órakor bezárom. 

 


