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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. április 9. 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 
 
Molnárné Farkas Rita  Szociális Segítő Központ vezetője 
Szabóné Kecskés Mária  óvodavezető 
Molnárné Budai Angelika  Nyirád és Térsége Nagycsaládosainak Közhasznú  

Egyesülete elnöke 
Fermos László   Nyirádi Községi Sport Egyesület elnöke 
 
Horváth András r.őrnagy Tapolcai Rendőrkapitányság osztályvezető-helyettes 
 
1 fő érdeklődő, nyirádi lakos 
 
 
A képviselő-testület létszáma: 7 fő 
 
Jelenlévő képviselők száma:  7 fő 
 
Az ülést vezeti:    Sarkadi-Nagy András polgármester 
 
Jegyzőkönyvvezető:   Némethné Vratnik Irén igazgatási és szociális ügyintéző 
 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket. Mivel a mai ülésünknek 13 napirendi pontja van, 
ezért kérem a jelenlévőket, hogy az esetleges hozzászólások, észrevételek lényegre 
törőek legyenek. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 tagjából mind a 7 tag jelen van, 
az ülés határozatképes.  
 
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 község közbiztonságáról 

Előterjesztő: Kompos Szabolcs r.tőrm. körzeti megbízott 
 

2. Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról 
Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András polgármester 
 

3. Tájékoztató az átruházott hatáskörben a polgármester által hozott 
döntésekről 
Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András polgármester 
 

4. Tájékoztató a Nyirád, Dózsa György utca 2. szám alatti önkormányzati 
lakás jogellenes elbirtoklásával kapcsolatban tett intézkedésekről 
Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András polgármester 
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5. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása 
Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András polgármester 
 

6. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a 
közterületek tisztántartásáról szóló rendeletek felülvizsgálata 
Előterjesztő: Lovasi Erika jegyző 
 

7. Az SZMSZ módosításának megtárgyalása 
Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András polgármester 
 

8. Az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása 
Előterjesztő: Lovasi Erika jegyző 
 

9. A 2015/2016. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás rendjének 
megtárgyalása 
Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András polgármester 
 

10. A 2014-2019. éves időszakra szóló gazdasági program megtárgyalása 
Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András polgármester 
 

11. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2014. évi 
költségvetése módosításának megtárgyalása 
Előterjesztő: Lovasi Erika jegyző 
 
 

12. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2014. évi 
zárszámadásának megtárgyalása 
Előterjesztő: Lovasi Erika jegyző 
 

13. Az önkormányzati tulajdonú gépkocsi bérbeadási feltételeinek 
megtárgyalása 
Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András polgármester 
 

14. Vegyes ügyek 
 

 
 
 
1. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁRÓL 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Tisztelettel köszöntöm Horváth András rendőr őrnagyot, a Tapolcai Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztályvezető-helyettesét. Egy nagyon részletes anyagot kaptunk Nyirád község 
közbiztonságának helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről. A 
beszámolóban lévő megállapításokat valósnak tartom, és egyetértek azzal, hogy a 
település helyzetét a bűnesetek szempontjából kevésbé fertőzöttnek ítélik meg. 
Megkérdezem, hogy a Tapolcai Rendőrkapitányság beszámolójával kapcsolatban van-e 
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kérdés, észrevétel, vélemény? Amennyiben nincs, én két-három mondatot szeretnék 
szólni.  
Amikor a legutolsó értékelés volt a rendőrségi tevékenységről, ami a Veszprém Megyei 
Rendőr-főkapitányságon került megrendezésre, én annyit kértem a kapitány úrtól, hogy 
lehetőleg minél több legyen a rendőri jelenlét Nyirádon. Szó szerint azt mondtam, hogy 
annak is örülök, hogy ha egy rendőrségi autót időnként kiállítanak a településre, mert 
annak is lehet visszatartó ereje. Való igaz, hogy a körzeti megbízottal az 
együttműködésünk is jó, valamennyi alkalommal, amikor kijön Nyirádra, megkeres és 
megbeszéljük a problémákat. Nem csak velem jó a kapcsolata, hanem az intézményekkel 
is megfelelő kapcsolatot ápol. Ebben a Szociális Segítő Központ vezetője is meg tud 
erősíteni. Ami az én álmom, azt tudom, hogy egyenlőre nem tudják megvalósítani, hogy jó 
lenne egy állandó rendőri jelenlét a faluban. Azért 2000 fő vonatkozásában ezt szeretném, 
de amennyire ismerem a létszámgondokat, azt gondolom, hogy ez a továbbiakban is álom 
marad. Megköszönöm a segítséget, a munkájukat, és további jó eredményeket kívánok. 
 
Horváth András r. őrnagy osztályvezető-helyettes, Tapolcai Rendőrkapitányság 
Az osztályvezető kért fel, hogy helyette vegyek részt a képviselő-testület ülésén, mert ő 
egy eseményt vezet. A beszámoló anyagát a körzeti megbízott készítette, akinek 
személyével tudomásom szerint nincs semmi gond, vagy probléma. A település a 
kiemelten kezelt bűncselekmények szempontjából valóban nem fertőzött. Azonban az idei 
év elején rövid időn belül több olyan bűncselekmény is történt, ami a korábbi időszakban 
nem volt jellemző. Egy dolgot mindenképpen meg kell, hogy említsek, ez a települések 
besorolását érintő, és az önkormányzati felmérés kérdőíve, amit az önkormányzat részéről 
nem úgy sikerült kitölteni, ahogy azt lehetett volna. Ebből kifolyólag a kapitányságot, ill. 
főkapitányságot a mérőszám alapján lefele húzta, ez a mérőszám amit ez alapján 
produkáltunk és ez nem kellő adattartalommal mért, melyről beszéltünk már polgármester 
úrral. Ez a kérdőív értelmezési problémák miatt nem megfelelően lett kitöltve. 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Erről levelet is írtam a kapitány úrnak. 
 
Horváth András r. őrnagy osztályvezető-helyettes 
Kérik, hogy a jövőben az ilyen kérdőívek kitöltésére nagyobb figyelmet fordítsanak, hogy 
megfelelő adattartalommal kerüljön továbbításra. Az előzmények miatt intézkedési terv 
készült a településre vonatkozóan, amit havi rendszerességgel jelenteni kell, hogy mi 
valósult meg belőle. Kérjük, hogy amennyiben a faluban végzett rendőrségi munkával 
valóban elégedettek, ezt a következő minősítéskor igazolják is. Amennyiben a képviselő-
testületnek kérdése van, módom és lehetőségem szerint válaszolok rá. 
 
Papp Attila képviselő 
Igaz, hogy június vagy július 1-jétől Ajkához tartozunk? 
 
Horváth András r. őrnagy osztályvezető-helyettes 
Igen. 
 
Papp Attila képviselő 
Hogy lehet az, hogy ezt még a Megyei Polgárőrség nem tudja? 
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Horváth András r. őrnagy osztályvezető-helyettes 
Azt nem tudom megmondani. 2013. február 1. napjával a nagykapitányságokat és a 
kiskapitányságokat szétválasztották, ezzel meghatározták a létszámokat is. Tapolca 
nagykapitányság lett, és már ekkor szóba került, hogy Nyirád a járási hivatalok 
megalakulásából kifolyólag Ajkához fog tartozni. Ez idáig nem valósult meg, de valóban ez 
év június vagy július 1-jétől – pontos dátumot nem tudok – Nyirád az Ajkai 
Rendőrkapitánysághoz fog tartozni. 
 
Papp Attila képviselő 
Akkor gondolom más körzeti megbízott lesz. 
 
Horváth András r. őrnagy osztályvezető-helyettes 
Igen. 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Annak idején, amikor a járási hivatalokat létrehozták, akkor a járási hivatalok 
létrehozásával be is jelentették, hogy minden nemű ügyet a járási székhelyen lehet intézni. 
Ennek alapján átment a földhivatal, az orvosi ügyelet stb., egyedül a rendőrség maradt 
meg idáig, de az eredeti terv szerint is minden megy a járási székhelyre. 
 
Horváth András r. őrnagy osztályvezető-helyettes 
Ennek ki örül, ki nem. De már 2013. február 1-jével voltak olyan települések, melyek 
csatolódtak a járásnak megfelelően.  
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Van-e egyéb kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, megköszönöm Horváth András 
r.őrnagynak a jelenlétet. Kérem, szavazzunk a község közbiztonságáról szóló tájékoztató 
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 
16/2015. (IV.9.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Tapolcai 
Rendőrkapitányság által készített, Nyirád község közbiztonságának 
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló 
beszámolóját. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 

A beszámoló e jegyzőkönyv 1. melléklete 
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2. TÁJÉKOZTATÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 
HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
A képviselők megkapták az írásos előterjesztést. Várom a kérdéseket, észrevételeket. 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a lejárt határidejű képviselő-
testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató 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 
17/2015. (IV.9.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a lejárt 
határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló 
tájékoztatót. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
A tájékoztató e jegyzőkönyv 2. melléklete 

 
 
 
 
3. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN A POLGÁRMESTER 
ÁLTAL HOZOTT DÖNTÉSEKRŐL 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Képviselőtársaim megkapták az írásos előterjesztést. Várom a kérdéseket, észrevételeket. 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az átruházott hatáskörben az 
általam hozott döntésekről szóló tájékoztató 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 
18/2015. (IV.9.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az átruházott 
hatáskörben a polgármester által hozott döntésekről szóló tájékoztatót. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
A tájékoztató e jegyzőkönyv 3. melléklete 
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4. TÁJÉKOZTATÓ A NYIRÁD, DÓZSA GYÖRGY UTCA 2. SZÁM ALATTI 
ÖNKORMÁNYZATI LAKÁS JOGELLENES ELBIRTOKLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN 
TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
A képviselők megkapták az írásos előterjesztést. Egy biztos, hogy ebből pénz sose lesz. A 
bíróság megállapította, hogy az önkormányzatnak van igaza. 6 millió forintos az a kár, ami 
az önkormányzatot érte, de 26. helyen vagyunk a követelők sorában.  
 
Kérem, hogy aki elfogadja a tájékoztatót, az kézfeltartással jelezze! 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Nyirád, Dózsa György utca 
2. szám alatti önkormányzati lakás jogellenes elbirtoklásával kapcsolatban 
tett intézkedésekről szóló tájékoztatót. 
 

A tájékoztató e jegyzőkönyv 4. melléklete 
 
 
 
 
5. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK 
MÓDOSÍTÁSA 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
A képviselők megkapták az írásos előterjesztést. A módosításra a civil szervezetek 
támogatásának korrigálása miatt került sor. Várom a kérdéseket, észrevételeket. 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az önkormányzat 2015. évi 
költségvetési rendeletének előterjesztés szerinti módosításáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:  
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 
1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A rendelet e jegyzőkönyv 5. melléklete,  

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 1/2015. (II.23.) rendelet  
e jegyzőkönyv 5/1. melléklete. 
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6. A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS 
KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSÁRÓL SZÓLÓ 
RENDELETEK FELÜLVIZSGÁLATA 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
A képviselők megkapták az írásos előterjesztést. Várom a kérdéseket, észrevételeket. 
 
Németh Jenő képviselő 
Kérem, valamikor pár nappal ezelőtt, hogy helyi rendeletbe be kellene építeni a síkosság 
mentesítést a közlekedők védelmében azoknál a házaknál, ahol nem takarítják a járdát. 
Bírságot ki kellene szabni, az önkormányzat takarítsa le az arra közlekedők védelmében, 
és számlázza ki ezt a díjat az ingatlan tulajdonosának, és amennyiben nem fizet, rá 
kellene terhelni az ingatlanra. Ugyanez vonatkozik a nyárra a közterület tisztántartására, 
fűnyírásra. 
 
Lovasi Erika jegyző 
Utána nézünk, hogy ennek mi a formája. 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
A képviselő úr sem a büntetésből indulna ki és én sem, hanem arról lenne szó, hogy nem 
szabálysértési eljárást indítanánk, hanem amennyiben nem tesz eleget a 
kötelezettségének, akkor tegye azt meg helyette az önkormányzat, és ennek költségeit 
érvényesítse a lakoson. Ez lenne a javaslatunk lényege. Nem az a cél, hogy 30.000 Ft-os 
büntetést kiszabjon a járási hivatal, és még plusz letakarítjuk a járdáról a havat, és annak 
a költségeit is kérjük. Hanem a munkát elvégeznénk, és annak a költségeit számláznánk 
ki. Szintén képviselő úr javaslata volt, hogy bővítenénk és népszerűsítenénk a különböző 
nem kommunális hulladékok begyűjtését. A művelődési háznál már évek óta fogadjuk az 
háztartásokban feleslegessé vált elektronikus berendezéseket, eszközöket. Ezt 
bővítenénk ki az akkumulátorokkal, amiket összegyűjtenénk és a megfelelő helyre 
továbbítanánk. Erről a hirdetőtáblákon tájékoztatnánk a lakosságot. 
 
Horváth Zoltán képviselő 
Az akkumulátorok tárolása szempontjából nem biztos, hogy megfelelő hely a művelődési 
ház pincéje, hisz veszélyes anyagnak minősül, ha jól tudom. 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Mivel a pincéről van szó, én úgy gondolom, hogy megfelelő hely, és nem gondoltam túl 
sokat összegyűjteni. Mindezt annak érdekében, hogy ne a környező erdők, árkok legyenek 
ezzel szennyezve. 
 
Papp Attila képviselő 
Annak kellene utána nézni, hogy ezt a fűnyírást, hogyan lehetne kiszámlázni. Nem vagyok 
benne biztos, hogy ezt az önkormányzat megteheti. Nem közhasznú társaság az 
önkormányzat, ez már munkavégzés. Mi alapján teheti meg, hogy számláz? 
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Andrónyi Miklós képviselő 
Van olyan önkormányzat, ahol azt vezették be, hogy segélyt addig nem adnak, amíg az 
illető a portáját rendbe nem rakja. Nem biztos, hogy járható, de élt ilyen lehetőséggel 
önkormányzat.  
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Ígérem, hogy a jövőben jobban oda fogunk figyelni a segélyezettek portájára. A képviselő 
úr felvetésének utána nézünk, és átbeszéljük a lehetőségeket. Amennyiben több 
hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról 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 
5/2015. (IV.14.) önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról  
és a közterületek tisztántartásáról 

 
A rendelet e jegyzőkönyv 6. melléklete. 

 
 
 
 
7. AZ SZMSZ MÓDOSÍTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
A képviselők megkapták az írásos előterjesztést. Várom a kérdéseket, észrevételeket. 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a képviselő-testület szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló rendelet előterjesztés szerinti módosításáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:  
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete 

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
9/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A rendelet e jegyzőkönyv 7. melléklete,  

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 9/2014. (XI.21.) rendelet  
e jegyzőkönyv 7/1. melléklete. 
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8. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVÉNEK 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Képviselő-társaim megkapták jegyző asszony által elkészített előterjesztést. Az 
önkormányzat két olyan pályázat benyújtását tervezi, melyek elnyerése esetén 
közbeszerzési eljárás kell indítani. Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, 
hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 2015. évi közbeszerzési terv 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 
19/2015. (IV.9.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) bekezdésében és a 6. § (1) 
bekezdésében foglaltak szerint meghatározza az önkormányzat 2015. évi 
közbeszerzési tervét. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal, ill. 2015. december 31. 

 
A közbeszerzési terv e jegyzőkönyv 8. melléklete 

 
 
 
9. A 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE VONATKOZÓ ÓVODAI BEIRATKOZÁS 
RENDJÉNEK MEGTÁRGYALÁSA 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. Várom a kérdéseket, 
észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 2015/2016. 
nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás rendjének 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 
20/2015. (IV.9.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 83.§ (2) bekezdés b) és d) pontja, 
valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. 



 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 9-i nyilvános ülésének jegyzőkönyve 

11 

§ (1) bekezdése alapján a Nyirádi Nyitnikék Óvodában a 2015/2016. 
nevelési évre vonatkozó beiratkozás időpontját 2015. május 11. és 2015. 
május 12. napján 8.00 órától – 16.30. óráig, az indítható óvodai csoportok 
számát 3 csoportban határozza meg.  
 
Az óvoda felvételi körzete Nyirád község közigazgatási területe. 
 
Felhívja az Intézményvezető figyelmét, hogy a beiratkozás során a 
vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján járjon el. 
 
Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjon az óvodai 
beiratkozás idejéről és az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő 
eljárásról szóló közlemény közzétételéről. 
 
Felelős: a közzétételért:   Sarkadi-Nagy András polgármester és 

   Lovasi Erika jegyző 
a szülők értesítéséért:  Szabóné Kecskés Mária óvodavezető 

Határidő: a közzétételre:  2015. április 10. 
 aszülők értesítésére:  2015. június 15. 

 
Az óvodai beíratásról szóló közlemény  

e jegyzőkönyv 9. melléklete 
 
 
 
 
10. A 2014-2019. ÉVES IDŐSZAKRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAM 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
A képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. Munkamegbeszélés keretében 
erről a napirendi pontról a képviselőkkel egyeztettem. A megyei szintű fejlesztési 
elképzeléseket is beleépítettük ebbe a programba. Rangsorolás nem történt a fejlesztési 
elképzelések között azért, mert a képviselő-testülettel egyetértésben úgy gondolom, hogy 
azt kell preferálni, amire pályázati lehetőség adódik. Várom a kérdéseket, észrevételeket. 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a gazdasági program 
előterjesztés szerinti 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 
21/2015. (IV.9.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az 
önkormányzat 2014-2019. éves időszakra szóló gazdasági programját. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  folyamatos  

 
A gazdasági program e jegyzőkönyv 10. melléklete 

 
 
 
 
11. NYIRÁD KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI 
KÖLTSÉGVETÉSE MÓDOSÍTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
A képviselők megkapták az írásos előterjesztést. Várom a kérdéseket, észrevételeket. 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 2014. évi költségvetésének előterjesztés szerinti módosításáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
22/2015. (IV.9.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirád Községi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 
 

bevételi főösszegét 768 ezer forintban, 
kiadási főösszegét 768 ezer forintban 

 
állapítja meg, a határozat mellékletében foglalt részletezés szerint. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

A módosított költségvetés e jegyzőkönyv 11. melléklete 
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12. NYIRÁD KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI 
ZÁRSZÁMADÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
A képviselők megkapták az írásos előterjesztést. Várom a kérdéseket, észrevételeket. 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójának 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 
23/2015. (IV.9.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirád Községi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolóját 
 

768 ezer Ft kiadási és 
768 ezer Ft bevételi főösszeggel 

 
elfogadja. 
 
A kiadások és bevételek részletezését e határozat mellékletei tartalmazzák. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

A 2014. évi költségvetési beszámoló e jegyzőkönyv 12. melléklete 
 

 
 
 
13. AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ GÉPKOCSI BÉRBEADÁSI 
FELTÉTELEINEK MEGTÁRGYALÁSA 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
A képviselők megkapták az írásos előterjesztést. Egy elírás történt a több napos térítési díj 
magán cél esetén 10.000 Ft/nap. Várom a kérdéseket, észrevételeket. 
 
Papp Attila képviselő 
Két észrevételem is van ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy szerintem határozzuk meg 
azoknak a körét, akik ezt az autót vezethetik. Mert én az előterjesztés szerinti formában 
nem tudom elfogadni. Úgy gondolom, hogy határozzuk meg, hogy kik azok, írjuk le, és ha 
plusz személy jelentkezik valamikor, akkor a soron következő testületi ülésen tudunk róla 
dönteni. A másik észrevételem, hogy jelen pillanatban ez az autó 36 Ft/km-rel fut. Ahogy 
én azt már többször is elmondtam, nem tartom etikusnak, hogy az egyesületek 50 Ft-ot 
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fizessenek érte. Azt gondolom, hogy a cascót, a javítási költségeket, a biztosítási díjat 
nem lehet az egyesületekre terhelni. Javasolom, hogy legyen 40 Ft/km a használati díj, 
amennyiben tartósan a 400 Ft/litert átlépné az üzemanyag ára, akkor a következő testületi 
ülésen már tudunk benne dönteni, és megszabhatjuk az új díj összegét. De addig, amíg 
360 Ft körül van az üzemanyag ára, én a 40 Ft-ot javaslom. 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Ezzel kapcsolatban továbbra is fenntartom azt a véleményemet, hogy 71 Ft volt a tavalyi 
évben a gépjárműnek a futási költsége. A beállított 50 Ft-os futáshoz még mindig további 
20 Ft-ot tett oda minden szervezet számára az önkormányzat. A gépkocsi fenntartásának 
költségeihez hozzátartozik az is, hogy most vettünk 4 új gumit 180.000 Ft-ért, 20.000 Ft-
ért új akkumulátort, ezek a költségek nem a civil szervezetekre osztódnak, hanem az adott 
futott kilométerre osztódnak rá.  
 
Papp Attila képviselő 
Ez az autó miért is jött létre, mire is pályáztuk? De ezt most inkább hagyjuk. A 71 Ft/km 
úgy jött ki, hogy olyan számlákat tettetek be, amik nem valók oda, mert abból csak az 
ablaküveg volt 180.000 Ft, de sorolhatnám, mert kigyűjtettem ezeket a számlákat. Ha a 
tényleges futási költségét veszem ennek az autónak, az 54 Ft körül van. Ha az összes 
számlát beleteszem, ami javítás és hangsúlyoznám, hogy amit a biztosító fizet, valamint a 
tükörkárt, amit szintén 150.000 Ft volt, ilyeneket ne számlázzunk oda. Azt vegyük ki 
belőle. Az, hogy 6 év után kellett rá 4 darab új gumi, az természetes. Az első 4 évben erre 
az autóra nem költött az önkormányzat semmit. Még a cascót is a PORSCHE Hungária 
fizette 3 évig. A kötelező gépjármű-felelősség biztosítást fizette az önkormányzat, meg a 
cascót, de azt közösen döntöttük el, hogy legyen rajta, amúgy nem kötelező. Lehet azt is 
csinálni, hogy aki összetöri, élete végéig fizeti. De azt hiszem, egy ilyen autónál ezt fel kell 
vállalni. Amikor elvárjuk, hogy az önkormányzat és a civil szervezetek között jó legyen a 
kapcsolat, akkor én úgy gondolom és fenntartom ezt a véleményemet, hogy csak annyit 
fizettessünk velük, amennyiért az autó fut, és jelen pillanatban többet fizet érte, mint 
amennyiért az autó fut. A cascót, a kötelező biztosítást és a hasonlókat nem számolnám 
bele. Ez a javaslatom. 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Szerintem most két kérdésről van szó, mert az előterjesztés két téma köré csoportosul. Ki 
vezetheti, illetve, hogy mennyiért vezetheti. Én azt kérném, hogy erről a szavazásnál is 
külön szavazzunk, és válasszuk külön ezt a két témát, és menjünk sorba. Ha már a 
költségekről beszélünk, akkor én azt javasolnám, hogy először csak a költségről 
beszéljünk, és után lépjünk át a ki vezetheti kérdéskörre. A költség részhez annyit 
mondanék, hogy szerintem nyugodtan lehetne 150 Ft/km a használati díj, semmi 
jelentősége azért, mert úgy is az önkormányzat fizeti. A Sportegyesületet is 100 %-ban az 
önkormányzat finanszírozza. Tehát az egyik zsebünkből a másikba fizetünk. Azoknál az 
egyesületeknél, ahol önálló bevétel is van, vagy lehet, ott ez egy másik történet. De első 
körben arról volt szó, hogy azért emelkedne meg a díj, mert az önkormányzat úgy is az 
egyik zsebéből a másikba fizetné, de megemelnénk annyival az egyes civil szervezetek 
támogatását, amennyi az előző évi kilométerük volt. Tehát nem a kicsiből kellene a drága 
használati díjat finanszírozni, és ezzel motiválnánk arra, hogy önmérsékletet 
gyakoroljanak, és akár még az egyesület zsebében is több maradhat, ha jobban 
odafigyelnek a kilométer futásra. De ezt én is elvetettem a beszélgetésünk után. Úgy 



 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 9-i nyilvános ülésének jegyzőkönyve 

15 

gondolom, hogy mivel mindenképpen az önkormányzat finanszírozza a költségeket, ez 
egy árnyék bokszolás. Így is, úgy is az önkormányzat fizeti. De érzékelve a negatív 
visszhangját ennek a díjemelésnek én is a rezsiköltség-közeli fizetést tartom a 
hasznosnak. Részemről a 40 Ft-os díj is megszavazható, mert úgy gondolom, hogy semmi 
jelentősége nincs, azzal amit Papp Attila képviselő úr is mondott, hogy ha az önköltségek 
emelkednek, akkor ezt újból tárgyalja a testület. 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Más észrevétel? Két képviselőtől is elhangzott a 40 Ft-os térítési díj. Kérem, szavazzunk a 
Volkswagen Crafter használati díjának előterjesztés szerinti elfogadásáról azzal a 
módosítással, hogy a nyirádi civil szervezetek és egyesületek 40 Ft/km térítési díjat 
fizetnek! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
24/2015. (IV.9.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonában lévő, Volkswagen Crafter típusú, 9 személyes kisbusz bérleti 
díjáról szóló 91/2014. (XII.17.) határozatát a következők szerint módosítja: 
 
Az önkormányzat tulajdonában lévő, Volkswagen Crafter 30 Kombi KT 2.5 
TDI típusú, 9 személyes személygépkocsi bérleti díja 2015. április 10. 
napjától 
 

a) Nyirád községben működő 
 civil szervezeteknek és egyesületeknek 40 Ft/km, 
b) magáncélra (egy napra)   70 Ft/km, 
c) magáncélra (több napra)   50 Ft/km + 10.000 Ft/nap. 

 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2015. április 10. és folyamatos 

 
 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
A következő kérdés, hogy ki vezetheti a Craftert? Az előterjesztésben foglaltakat a 
továbbiakban is fenntartom. 
 
Papp Attila képviselő 
Van javaslatom, eddig is meghatároztuk előre, hogy kik vezethetik. Voltak a civil 
szervezetek vezetői, ezt akkor sem tartottam jó ötletnek és most sem tartom annak. Nem 
feltétlenül a civil szervezet vezetőjének kell annak lennie, aki az autót vezeti, hanem 
delegálhatnak maguk közül olyan személyt, akit a képviselő-testület is elfogad. Én 
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szeretném javasolni, hogy Németh Ferenc polgárőr, aki az egyesület elnökhelyettese, 
kapjon engedélyt.  
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Erre vannak az egyedi esetek, ezeket eddig is megoldottuk.  
 
Németh András képviselő 
Az elmúlt évek gyakorlata is az volt, hogy a civil szervezetek vezetői maguk helyett 
delegálhattak olyan személyt, akit alkalmasnak találtak a gépjármű vezetésére. Ugyanúgy 
meg volt nevesítve. Természetesen, ha érkezik plusz igény támogassuk. 
 
Papp Attila képviselő 
Én szeretném ha lefixálnánk, hogy kik lehetnek azok, akik az autót vezethetik. Javaslom, a 
képviselő-testületi tagokon kívül a következő személyeket: Kovács Károly, Németh 
Ferenc, Bódi Zsolt, Fermos László, Simon Balázs és Cili Attila. Amennyiben a jövőben 
újabb igény jelentkezne, azt a képviselő-testület a soron következő ülésén bírálná el. 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Amennyiben egyéb hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk arról, hogy a következő 
személyek kapjanak állandó meghatalmazást a VW Crafter vezetésére: Sarkadi-Nagy 
András polgármester, Nagy Gábor alpolgármester, Andrónyi Miklós, Horváth Zoltán, 
Németh András, Németh Jenő, Papp Attila képviselők, Turi János mezőőr, Vass Lajos, 
Kovács Károly, Németh Ferenc, Bódi Zsolt, Fermos László, Simon Balázs és Cili Attila, 
valamint, hogy az egyedi vezetői engedély a képviselő-testület jóváhagyásával adható ki. 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
25/2015. (IV.9.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonában lévő, Volkswagen Crafter 30 Kombi KT 2.5 TDI típusú, 9 
személyes személygépkocsijának vezetéséhez a következő személyeknek 
állandó meghatalmazást ad: 
 
1. Sarkadi-Nagy András polgármester 8454 Nyirád, Alkotmány utca 22., 
2. Nagy Gábor alpolgármester 8454 Nyirád, Kossuth Lajos utca 26., 
3. Andrónyi Miklós képviselő 8454 Nyirád, Széchenyi utca 5., 
4. Horváth Zoltán képviselő 8454 Nyirád, Rózsa utca 12., 
5. Németh András képviselő 8454 Nyirád, Sósi domb 7., 
6. Németh Jenő képviselő 8454 Nyirád, Óvoda köz 2., 
7. Papp Attila képviselő 8454 Nyirád, Levendula utca 8., 
8. Turi János mezőőr 8454 Nyirád, Dózsa György utca 75., 
9. Vass Lajos tanár 8451 Ajka, Málnás utca 21. 
10. Kovács Károly 8454 Nyirád, Ifjúság utca 3., 
11. Németh Ferenc 8454 Nyirád, Alkotmány utca 18., 
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12. Bódi Zsolt 8454 Nyirád, Dózsa György utca 68., 
13. Fermos László 8454 Nyirád, Béke utca 56., 
14. Simon Balázs 8454 Nyirád, Alkotmány utca 61., 
15. Cili Attila 8454 Nyirád, Rákóczi utca 5. szám alatti lakosoknak. 
 
A felsorolt személyeken kívül egyedi vezetői engedély kiadásához a 
képviselő-testület jóváhagyása szükséges. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az állandó 
meghatalmazások elkészítéséről intézkedjen. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2015. április 30. 

 
 
 
14. VEGYES ÜGYEK 
 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Kérdezem a képviselő-társaimat, hogy a vegyes ügyek keretében van-e valakinek 
kérdése, észrevétele, bejelenteni valója? 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Többen jelezték, hogy a Zsák utca és a Kistó utca kereszteződésénél szélvihar esetén 
összeérnek az elektromos vezetékek, melynek következtében szikráznak és áramszünet 
következik be. Hasonló problémát jeleztek a Béke utcában lakók az utca Rózsa utca és 
Ady Endre utca közötti szakaszán, valamint a Park utcában is. Ez mind a közvilágításra, 
mind a lakóházak áramellátására igaz, hogy erősen szélben megszűnik.  
 
Papp Attila képviselő 
A Levendula utcában a szemétszállító autó okozott problémát, felszakította az aszfaltot. 
Azt az útszakaszt úgy gondolom, hogy újra kellene betonozni.  
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Teljes mértékben osztom a képviselő úr véleményét, de több ilyen problémánk is van. A 
Petőfi Sándor utcából, ahogy nyílik a Zsák utca, ugyanez a problémás leszakadásunk van. 
Gyakorlatilag két emberem van összesen, mihelyt olyan létszámom lesz, előkészítjük a 
terepet és hozatunk betont, a tetejére pedig aszfaltot teszünk. A kátyúkat is ekkor fogjuk 
tudni kijavítani, a jelenlegi megoldás csak átmeneti. 
 
Papp Attila képviselő 
Az aszfaltot el kell felejteni, nagyon erős C5-ös betont kell venni, rácsot tenni a betonba, 
mert ez a szemétszállító autó valószínűleg még sokáig megmarad, mert Nyirád messze 
van. Megoldás a kéttengelyes autó lenne, de az túl kicsi. Tehát amerre ez az autó 
közlekedik, arra ez a probléma előbb utóbb jelentkezni fog. Én a betonozást javaslom. 
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Sarkadi-Nagy András polgármester 
Kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat? Megállapítom, hogy mai 
ülésünknek több napirendi pontja nincs, köszönöm képviselő-társaim munkáját, az ülést 
1805 órakor bezárom. 

 
Kmf. 

 
 
 
 
 


