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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 29. 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. Nagy Gábor   alpolgármester 
2. Andrónyi Miklós  képviselő 
3. Németh András  képviselő 
4. Németh Jenő   képviselő 
5. Papp Attila    képviselő 

 
Lovasi Erika  jegyző  
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Becseiné Zsikó Gizella  pénzügyi ügyintéző 
Puha Edina    pénzügyi ügyintéző 
1 fő érdeklődő, nyirádi lakos 
 
 
A képviselő-testület létszáma: 7 fő 
 
Jelenlévő képviselők száma:  5 fő 
 
Az ülést vezeti:    Nagy Gábor alpolgármester 
 
Jegyzőkönyvvezető:   Kovács Károlyné igazgatási ügyintéző 
 
 
 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 tagjából 5 
tag van jelen, az ülés határozatképes. 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester és Horváth Zoltán képviselő indokolt távolmaradását 
előre bejelentette. 
 
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. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelete módosításának 

megtárgyalása 
Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András polgármester 
 

2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójának 
megtárgyalása 
Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András polgármester 
 

3. Építési telek iránti kérelem megtárgyalása 
Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András polgármester 
 

4. Vegyes ügyek 
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1. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE 
MÓDOSÍTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Az írásos előterjesztést képviselőtársaim megkapták. Úgy tájékoztatott a jegyző és a 
polgármester, hogy az előterjesztés csak a szükséges módosításokat tartalmazza, lényegi 
és különleges változás nincs. Várom a kérdéseket, észrevételeket.  
 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, először szavazzunk a Szociális Segítő 
Központ módosított költségvetésének előterjesztés szerinti elfogadásáról! 
 
Az alpolgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
28/2015. (IV.29.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

12.488 eFt bevételi és 
12.488 Ft kiadási  

 
főösszeggel elfogadja a Szociális Segítő Központ 2014. évi módosított 
költségvetését. 
 
Felelős:   Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

A Szociális Segítő Központ módosított 2014. évi költségvetését  
az 1. előterjesztés 3. melléklete részletezi. 

 
 
 
 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Kérem, szavazzunk a Nyirádi Nyitnikék Óvoda módosított költségvetésének előterjesztés 
szerinti elfogadásáról! 
 
 
Az alpolgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
29/2015. (IV.29.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

42.688 eFt bevételi és 
42.688 eFt kiadási  
 

főösszeggel elfogadja a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2014. évi módosított 
költségvetését. 
 
Felelős:   Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

A Nyirádi Nyitnikék Óvoda módosított 2014. évi költségvetését  
az 1. előterjesztés 4. melléklete részletezi. 

 
 
 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi módosított költségvetését az együttes 
képviselő-testületi ülésen mind Nyirád, mind Szőc Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta. 
 
Kérem, szavazzunk az önkormányzat 2014. évi költségvetésének előterjesztés szerinti 
módosításáról! 
 
 
Az alpolgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
1/2014. (II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A rendelet e jegyzőkönyv 1. melléklete,  

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
1/2014. (II.7.) rendelet e jegyzőkönyv 

1/A. melléklete 
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2. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. A pénzügyi ügyintéző kolléganők, 
valamint a jegyző és a polgármester tájékoztatása szerint nincs semmi kirívó, vagy 
szokatlan elem a költségvetési beszámolóban. Várom a kérdéseket, észrevételeket. 
 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, először szavazzunk a Szociális Segítő 
Központ 2014. évi költségvetési beszámolójának előterjesztés szerinti elfogadásáról! 
 
Az alpolgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
30/2015. (IV.29.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

12.401 Ft bevételi és 
12.401 Ft kiadási  

 
főösszeggel elfogadja a Szociális Segítő Központ 2014. évi költségvetési 
beszámolóját. 
 
Felelős:   Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

A Szociális Segítő Központ 2014. évi költségvetési beszámolójának 
részletezését a 2. előterjesztés 3.A – 3.H mellékletei rögzítik. 

 
 
 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Kérem, szavazzunk a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2014. évi költségvetési beszámolójának 
előterjesztés szerinti elfogadásáról! 
 
 
Az alpolgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
31/2015. (IV.29.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

42.505 Ft bevételi és 
42.505 Ft kiadási  

 
főösszeggel elfogadja a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2014. évi költségvetési 
beszámolóját. 
 
Felelős:   Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

A Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2014. évi költségvetési beszámolójának 
részletezését a 2. előterjesztés 4.A – 4.G mellékletei rögzítik. 

 
 
 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési beszámolóját mind Nyirád, 
mind Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a mai együttes ülésen elfogadta. 
 
Kérem, szavazzunk az önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójának 
előterjesztés szerinti elfogadásáról! 
 
Az alpolgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 
és pénzmaradvány elszámolásáról 

 
A rendelet e jegyzőkönyv 2. melléklete 

 
 
 
 
3. ÉPÍTÉSI TELEK IRÁNTI KÉRELEM MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Képviselőtársaim megkapták az írásos előterjesztést. A beépítetlen terület hivatalos 
értékbecslése megtörtént, ez az önkormányzatnak 20 ezer forintba került. Ahogy az az 
előterjesztésben olvasható, az ingatlan értéke 600 ezer forint, a vagyongazdálkodásról 
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szóló rendeletünk értelmében nem kötelező pályázati eljárást lefolytatnunk, és a Magyar 
Államot sem illeti meg az elővásárlási jog. Várom a kérdéseket, hozzászólásokat. 
 
Németh Jenő képviselő 
Egyetértek a határozati javaslattal. Ismét azzal a javaslattal élek, hogy házhely kialakítása 
céljából az önkormányzat a leromlott állapotú, a falu belső utcáiban lévő házakat vásárolja 
meg, majd ezeket lehetne a letelepedési támogatás feltételeivel birtokba adni a 
fiataloknak. Nézzük pl. a Kossuth utcát, ahova egyre több nehezen szocializálódó egyén 
költözik be, vásárolja meg olcsó áron a leromlott, üres házakat. Komoly beilleszkedési 
problémáik vannak ezeknek az embereknek, melyek további problémákat 
eredményeznek. A javaslatommal ezt a tendenciát is meg lehetne állítani. 
A másik indítványom az volna, hogy tárgyaljunk róla, kérvényezzük meg, hogy állandó 
rendőrt kapjon a falu, aki itt él és itt teljesít szolgálatot. 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Időszerű lesz a javaslatodról beszélnünk, kifejezetten konstruktív az elképzelésed. 
Nemcsak a szociokulturális problémák, hanem a falukép miatt is érdemes ezzel 
foglalkozni. Azt javasolom, hogy ennek részletes megtárgyalására is egy 
munkamegbeszélésen kerüljön sor.  
 
Papp Attila képviselő 
Készítsünk egy listát a faluban lévő üres, leromlott állapotú házakról! Az Alkotmány 
utcában a Czigler-féle ház tulajdonosával fel kellene venni a kapcsolatot, mert ez a ház 
potenciálisan a Jenő által javasolt ház lehetne. 
 
Németh András képviselő 
Azt alaposan végig kell gondolni, hogy az önkormányzat mit kezdene az ingatlanokkal. 
Átalakítja, vagy milyen feltételek alapján adja oda. 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Ezeknek a részleteknek a megtárgyalása munkamegbeszélés tárgyát kell, hogy képezze. 
Május hónapban több feladattal kapcsolatban is, mint például pályázatokkal, 
munkamegbeszélés vár ránk, ez is lehet a témája, hogy közeledjenek az álláspontjaink. 
Meg kell beszélnünk, hogy a felmérést ki végzi, milyen szempontok alapján, milyen 
határidővel, stb. A felvetés nagyon jó.  
 
Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a Szeptember 4. utca 19. 
szám alatti ingatlan tulajdonjogának előterjesztés szerinti átruházásáról! 
 
Az alpolgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
32/2015. (IV.29.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete lakóház építése céljából – 
pályázati eljárás mellőzésével - a tulajdonában lévő, Nyirád belterület 911/56 
hrsz-ú, természetben a Nyirád, Szeptember 4. utca 19. szám alatt található, kivett 
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beépítetlen terület megnevezésű ingatlan tulajdonjogát átruházza ½ - ½ tulajdoni 
arányban 
 

1. Arany Attila 8474 Csabrendek, Nyíres puszta 15/A. és 
2. Földi Marianna 8454 Nyirád, Dózsa György utca 40.  

 
szám alatti lakosok részére. 
 
A képviselő-testület az ingatlan eladási árát - ingatlanforgalmazó-értékbecslő 
szakértő által készített értékelési bizonyítvány alapján - 600.000 Ft-ban állapítja 
meg. A beépítetlen ingatlan értékesítése mentes az adó alól. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ügyfelekkel az adásvételi 
szerződést kösse meg. 
 
A képviselő-testület megbízza dr. Kocsis József ügyvédet a szerződés 
elkészítésével, ellenjegyzésével és a jogügylet teljesedése érdekében szükség 
szerint teendő jognyilatkozat tételére is kiterjedő, a földhivatal előtti 
képviselettel. 
 
Ha az építkezni szándékozók az ingatlan árát megfizetik és a telekhatáron belülre 
a vezetékes ivóvizet és a villanyáramot bevezettetik, valamint a lakóházra 
vonatkozó jogerős építési engedélyt a polgármesternek bemutatják, az 
önkormányzat a befizetett telekárat a képviselő-testület 9/2015. (II.19.) 
határozatában foglalt feltételekkel megkötendő támogatási szerződés alapján, 
letelepedési támogatás címén részükre visszautalja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ügyfeleket a döntéséről e 
határozat megküldésével tájékoztassa. 
 
Felelős:   Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2015. május 14. 

 
 
 
 
4. VEGYES ÜGYEK 
 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Munkamegbeszélésen már jeleztem, hogy ezen az ülésen kezdeményezni fogom 
Gazdasági- és Falufejlesztési Bizottság létrehozását. Megnéztük a jogi hátterét, és a mai 
ülésen arra van lehetőségünk, hogy a szervezeti és működési szabályzat módosításának 
részleteit megbeszéljük. A bizottság létszámát, működésének feltételeit és a feladatait az 
SZMSZ-ben kell szabályozni. Azt javasolom, hogy háromfős legyen a bizottság, és ne 
válasszunk külsős tagot. Jelenleg elég műszaki területen jártas szakember van a 
képviselő-testületben. Meg kell határoznunk, hogy milyen jogköröket adunk a 
bizottságnak, milyen módon gyakorolja a tevékenységét. Ezt követően az SZMSZ 
módosítására a polgármester fog javaslatot tenni. E témában is egy munkamegbeszélés 
keretében lenne célszerű ütköztetni a véleményeinket. Kérem, aki javaslatommal egyetért, 
az kézfeltartással jelezze! 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért az alpolgármester 
javaslatával, mely szerint a következő munkamegbeszélésen javaslatot 
állít össze a képviselő-testület a Gazdasági- és Falufejlesztési Bizottság 
elnökének és tagjainak személyéről, a működése feltételeiről és a konkrét 
feladatok meghatározásáról.  

 
 
 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
A múltkori munkamegbeszélésen beszéltünk új falubusz beszerzésének lehetőségéről, 
pályázat benyújtásáról. Attilától kérdezem, hogy most milyen támogatottságú a pályázat? 
 
Papp Attila képviselő 
Kiadtak egy közleményt, mely szerint a pályázati kiírásban módosulni fognak bizonyos 
feltételek. Ha marad a 8 millió Ft-os támogatás, akkor ahhoz plusz 5 millió forintot kellene 
hozzátennie az önkormányzatnak. Véleményem szerint jövőre is fognak kiírni ilyen tárgyú 
pályázatot, nem kell mindenáron lecserélni az idén a falubuszt.  
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Azt javasolom, erről most ne döntsünk, hagyjuk nyitva a kérdést. Pályázzunk a korábbi 
elképzeléseink alapján abban az esetben, ha 9-10 millió Ft-os lesz a támogatottság. 
 
Papp Attila képviselő 
A Nyirád Községért Alapítványnál felmerült gondokkal is foglalkoznunk kell. Össze kell 
foglalni a szervezési részét, az ügyvédtől hiába is várjuk, hogy személyekkel beszéljen! 
2014 januárjától nincsenek rendben az alapítvány dokumentumai, beszámolók, 
jegyzőkönyvek hiányoznak. Van határozott elképzelésem. Az a véleményem, hogy a 
személyi részét Nagy Gábornak kellene koordinálnia, a felelős személyt benned látnám.  
Az alapítvány tagjai jelenleg Merics Erika, Ferencziné Hoffmann Ilona, Szabó Kálmán, 
Miskó Károly, Offenbek Istvánné, Tasner István és Hoffmann Anna. Miskó Károly, 
Hoffmann Anna és Offenbek Istvánné ki fognak lépni, Tasner István sajnos meghalt. Hogy 
a jelenlegi elnök ki akar-e lépni, nem tudom, de én az eddigi munkájával elégedetlen 
vagyok. A kiesők helyett új embereket kell toborozni.  
A személyi szervezési részét Nagy Gáborra bíznám, az ügyvéddel való tárgyalás részét 
pedig a jegyző asszonyra. Egyébként az ellenőrző bizottsági feladatokat az alapítványnál 
a Szociális- és Egészségügyi Bizottság kell, hogy ellássa az alapító okirat szerint. 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Rendben van, szervezzük. A jogszabályok szerint kuratóriumi tag lehet képviselő, elnök 
nem lehet. Ha bármelyik képviselő neve felmerül, mint kuratóriumi tag, akkor kuratóriumi 
tag szintig lehet javaslatot tenni testületi tagra is.   
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Papp Attila képviselő 
Kuratóriumi tagnak javasolom Kocsis Tamásnét, először is azért, mert könyvelő, másrészt 
a feladathoz az agilitása is megvan. Javasolom még Horváth Zoltánt, róla már korábban is 
beszéltünk. Hozzáteszem, Horváth Zoltánon kívül nem beszéltem erről senkivel. 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Várom tőletek a további javaslatokat a kuratórium tagjainak személyére.  
 
Papp Attila képviselő 
Legalább öt tag kell.  
 
Németh András képviselő 
Egyezzünk meg abban, hogy három napon belül a javaslatainkat eljuttatjuk a Gáborhoz. 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Rendben, keressetek legyetek szívesek erre a feladatra alkalmas személyeket. Ezen a 
héten még nem tudok ezzel a kérdéssel foglalkozni, de hétfőtől lesz rá időm. Kérem a 
jegyző asszonytól, adjátok oda az alapítvány dokumentumait, és én azt a hétvégén 
áttanulmányozom. Beszéljünk a határidőkről! 
 
Papp Attila képviselő 
Személyi kérdésekben a jövő hét közepét javasolom határidőnek, a hét elején pedig 
beszélni kell dr. Rédei Zsolt ügyvéddel, hogy egyáltalán vállalja-e az alapítvány dolgainak 
a rendezését.  
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Rendben van, elkezdjük ezt a feladatot. Németh András és felesége segítségét fogom 
kérni, mert ők most éppen ilyen jellegű feladatokkal vannak elfoglalva az Összefogás 
Nyirádért Egyesület és az Iskola a Gyermekeinkért Közalapítvány kapcsán. Várom a 
személyekre vonatkozó javaslataitokat, hívjatok telefonon! Ezzel kapcsolatban a május 7-i 
határidőt tartom szem előtt.  
 
Németh Jenő képviselő 
A múltkori ülés végén felmerült Kapa György nyirádi lakos részéről, hogy a falubusz nem 
mindig hivatalos úton jár. Megtörtént-e a vizsgálat ezzel kapcsolatban, ha igen, mi lett az 
eredménye? 
 
Papp Attila képviselő 
Abban maradtunk az ülés végén, hogy Kapa György írja föl, hogy szerinte melyek azok az 
időpontok, amikor a falubusz nem hivatalos úton járt, hogy utána tudjunk nézni a felvetése 
jogosságának. 
 
Kapa György nyirádi lakos 
Nem akarok én senki után járkálni, csak láttam egy-két furcsa dolgot, hogy valaki pl. 
magáncélra vitte el az autót.  
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Papp Attila képviselő 
Ha ismerjük a dátumokat, akkor tudunk utána nézni annak, hogy ki vitte el az autót, milyen 
célra, megfelelően vezette-e a menetlevelet, stb. Ha magáncélra kérték el az autót, 
kifizették-e a km-díjat. Amíg nincs konkrét időpont általad megjelölve, mindezeknek nem 
tudunk utána nézni. 
 
Kapa György nyirádi lakos 
A fülembe jutott például, hogy nemrég a falubuszt vezető egyik személy, mielőtt visszavitte 
volna az autót az önkormányzathoz, a kocsmában italozott. Mérlegelje már az 
önkormányzat, hogy kinek adja oda a falubuszt! Gondoljátok végig, hogy megbízható-e az 
az ember? 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Mindkét felvetésed jogos. Beszélnünk kell arról nekünk képviselőknek is, hogy az ilyen 
eseteknek következményei legyenek. Beszélnünk kell egymással arról a testületen belül, 
hogy tartjuk magunkat bizonyos viselkedési kódexhez. Ha valaki a felállított szabályokat 
megsérti, elesik az autó vezetésének, igénybevételének jogától.  
 
Kapa György nyirádi lakos 
Az emberek az ilyen esetek alapján általánosítani fognak, és azt mondják, hogy a hivatal 
használja nem megengedhető módon a falubuszt. 
 
Papp Attila képviselő 
Hozni kell egy határozatot, amelyben konkrétan felsoroljuk, hogy milyen viselkedést nem 
tanúsíthat az, aki a falubuszt vezeti vagy igénybe veszi. 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Azt javasolom, hogy a következő ülésre fogalmazzuk meg, hogy mi kerüljön ebbe a 
határozatba, ezt előtte beszéljük át. A múltkori ülésen arról hoztunk határozatot, hogy ki 
vezetheti az autót, ehhez kellene egy záradékot tenni, hogy mihez tartsa magát az, aki az 
autót vezeti, és milyen következményei vannak annak, ha a szabályokat megsérti.  
Kérem, segítsetek a jegyző asszonynak a javaslataitokkal, hogy mi kerüljön bele ebbe a 
záradékba! A munkamegbeszélésen ezt is fel kell hozni!  
 
Andrónyi Miklós képviselő – más elfoglaltsága miatt – távozott az ülésről. A képviselő-
testület létszáma 7 fő, jelenlévő képviselők száma 4 fő, megállapítom, hogy a testület 
továbbra is határozatképes. 
 
Papp Attila képviselő 
Azt kérem, hogy kerüljön bele az autóba a meghatalmazás, hogy ki vezetheti. Ezt senki ne 
vigye haza, mert ott úgysincs rá szüksége. 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Szervezek egy előadást a pálinkafőzésről. Egy egyetemi docens fogja tartani, aki zseniális 
egyébként a pálinkafőzésben, és ennek a plakátját akartam kitetetni az önkormányzat 
facebook oldalára. Ennek kapcsán kiderült, hogy a „Nyirád község” elnevezésű facebook 
oldalt, amin Nyirád címere is kint van, nem is mi csináljuk, sőt, nem is tudja senki, hogy ki 
üzemelteti. Ti sem tudjátok, hogy ki lehet? 
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Lovasi Erika jegyző 
Mi, biztos, hogy nem.  
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Üzentem az oldal üzemeltetőjének, kértem, tájékoztasson bennünket arról, hogy ki ő, de 
eddig még nem válaszolt. 
 
Az „Iskola a Gyermekeinkért” Közalapítvány titkára megkereste a képviselő-testületet 
azzal a kéréssel, hogy az idén harmadik alkalommal rendezik meg a Gyermek-majálist, 
melyhez anyagi támogatást kérnek. A programokat óvodás és iskoláskorú gyerekeknek 
szervezik. Lesz lovaglás, íjászat, ugráló vár, ebéd, kiállítások, színpadi programok. A saját 
forrásukon és a civil támogatókon túl a rendezvényhez még 150.000 Ft-ra lenne 
szükségük, melyet az önkormányzattól szeretnének támogatásként megkapni. Javasolom 
a támogatás megadását. Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy 
hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az „Iskola a Gyermekeinkért” Közalapítvány 
150.000 Ft-os támogatásáról az előterjesztés szerint! 
 
Az alpolgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
33/2015. (IV.29.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az „Iskola a 
Gyermekeinkért” Közalapítvány által megrendezésre kerülő Gyermek-
majális rendezvény megszervezéséhez 150.000 Ft támogatást nyújt. 
 
A képviselő-testület a támogatás fedezetét az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében, az egyéb dologi kiadások előirányzata terhére 
biztosítja. 
 
Felelős:   Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2015. május 15. 

 
 
 
Németh Jenő képviselő 
A gyermeknapon óvodások, iskolások lesznek jelen. Akik ott leszünk felnőttek, nem lesz 
sörösüveggel és fröccsös pohárral járkálás, ugye? Miért kell egy gyerekrendezvényen 
szeszesitalt árusítani? Ha elmegyünk oda, legalább egy gyermeknapon bírjuk ki 
szeszesital nélkül! 
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Németh András képviselő 
Mivel okozol nagyobb problémát? Ha felnőttként iszol egy sört, vagy reklamálnak, hogy 
miért nincs a felnőtteknek ital? 
 
Kapa György nyirádi lakos 
Ki lehet tiltatni a rendezvényről az italozást, de szerintem ez nem jó megoldás. Egyébként 
üveget, poharat nem is szabad ilyen rendezvényen adni a vendégeknek, mert jogszabály 
előírja, hogy csak dobozos italokat lehet árusítani. 
 
Németh Jenő képviselő 
Én azt kérem, hogy ezen a rendezvényen ne árusítsanak alkoholt! 
 
Kapa György nyirádi lakos 
Szerintem az udvar egyik részén a felnőttek igényeit, a másik részén a kisgyerekek 
igényeit kell kielégíteni. Nem azért hozom ezt fel, mert van egy presszóm, és a magam 
malmára szeretném hajtani a vizet, de bármikor támogatásért jöttek hozzám, a 
gyerekrendezvényeket minimum 60-70 liter üdítővel támogattam. Nálam jobb módban lévő 
vállalkozók nem tették ezt meg. Egy felnőttől szerintem nem kell elvárni, hogy 30-40 fokos 
melegben ne tudjon inni egy sört. 
 
Németh András képviselő 
Ezt a javaslatot tegyétek meg annak, aki a rendezvényt szervezi! 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Kompromisszumos megoldásként javasolom, hogy legyen egy terület, egy felnőtt-
megőrző, ahol esetleg lehet szeszesitalt vásárolni és fogyasztani, egy körülhatárolt 
sátornál, de onnan kivinni a gyerekek közé ne lehessen.  
  
Papp Attila képviselő 
Felajánlom és vállalom, hogy a rendezvényen 3-4 polgárőr ott lesz, akik biztosítják, hogy a 
sört a vendégek a kijelölt helyen fogyasszák el, és ne vihessék a gyerekek közé. 
 
Kapa György nyirádi lakos 
Visszatérve arra, hogy mindig megtaláltok bennünket, ha támogatás kell, de az ügyben 
még nem kerestetek meg bennünket, hogy büféznénk-e.  
Még egy dolgot szeretnék elmondani. Itt a faluban történnek munkák, miért mindig külsős 
embereket kell idehozni, akik nem ide fizetik az iparűzési adót? Miért nem találjátok meg a 
helyi vállalkozókat? Pl. a piactéren a tetőt egy tapolcai cég csinálta, aki kiadta a nyirádi 
tetőfedőnek alvállalkozásba.  
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Kezdem a választ a piacpályázattal. A hivatal közreműködésével azt a pályázatot én 
készítettem, és én intéztem a kivitelezést is. Egyszerű a válasz. Amikor 10 évvel ezelőtt 
bekerültem a képviselő-testületbe, fixa ideám volt, hogy helyi vállalkozókkal csináltassuk 
meg, amit csak lehet. Pl. egy pályázati kiírás megjelenik ezen a héten, a következő héten 
be kell adni. Ennyi idő áll rendelkezésre, hogy beszerezzük hozzá az üzleti tervet, 
hivatalos árajánlatot, esetleges engedélyeket, elektronikus árajánlatot. A felkérést a nyirádi 
vállalkozók vissza szokták utasítani, mert nem tudják biztosítani a szükséges 
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dokumentumokat. Konkrétan a piactető építésénél az összes nyirádi ácsot megkerestük, 
akikből egyetlen egy sem jelentkezett, mert nem tudta prezentálni a pályázat beadásához 
szükséges terveket, költségvetést, műszaki leírást, egyebeket. Ebben az esetben ez a 
tapolcai cég volt képes arra, hogy az elvárt árjegyzékkel, az elvárt dokumentumokkal, 
tervezővel, felelős kivitelezővel, építésvezetővel a rendelkezésünkre álljon. Erre sajnos 
nem képesek a nyirádi vállalkozók. A piac esetében az volt a feltételünk, hogy a tapolcai 
cég akkor kapja meg a kivitelezés jogát, ha az összes nyirádi ácsnak felajánlja a munkát 
alvállalkozásba. Erre egyedül Szabó Tamás vállalkozott, aki rögtön el is nyerte a munkát. 
Azt is elértük ennél a tapolcai cégnél, hogy a tetőre tervezett munkadíjból mindössze 10 
%-ot fogott vissza magának, a 90 %-ot kifizette a nyirádi alvállalkozónak. Tehát ilyen 
szintű háttérmunka, rengeteg telefon és egyeztetés van abban, hogy egyáltalán bele 
tudjon kerülni egy nyirádi vállalkozó egy ilyen kivitelezésbe. Sajnos azt kell mondanom, 
hogy a mai elvárásoknak a nyirádi vállalkozók a felsorolt feltételek hiánya miatt nem 
felelnek meg.  
 
Kapa György nyirádi lakos 
Lehet, hogy nem tudnak fejlődni. Segíteni kellene őket!  
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Akkor jöjjenek, és mondják el, hogy miben kérnek segítséget.  
 
Németh Jenő képviselő 
Hiába akarnánk mi segíteni a nyirádi vállalkozókat, ha ők nem segítik egymást. Ha 
összefognának, és például letöltenék a szükséges számítógépes programokat, akkor 
tudnának ők is olyan árajánlatot és terveket adni, amelyek a pályázatok során elvártak.  
 
Németh András képviselő 
Néhány éve, amikor a kisiskolát újítottuk fel, csütörtökön szóltatok, hogy kedd a pályázat 
beadásának határideje. A szükséges dokumentumokat ennyi idő alatt kellett biztosítani 
fűtéskorszerűsítésre, szigetelésre, világításkorszerűsítésre, járólapozásra, 
mosdófelújításra. Ez óriási munka volt, és sajnos kevesen tudnak ennek az elvárásnak és 
a rövid határidőnek megfelelni. 
 
Kapa György nyirádi lakos 
Azért én tettem le ide Nyirádra segítséget, sok mindent. Csak az bánt, hogy vissza semmit 
nem kaptam. 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
A büfézésre az előbb direkt nem reagáltam, a markolóval végzett munkákat pedig a 
polgármester döntése szerinti vállalkozó csinálja. 
 
Kapa György nyirádi lakos 
Az a baj, hogy pl. két hete is egy kávé mellett a polgármester úr és Miskó Károly 
megbeszélték a munkát, másnak esélye sem volt rá.  
 
Papp Attila képviselő 
Pontosan ezért szeretnénk létrehozni a Gazdasági- és Falufejlesztési Bizottságot, akinek 
olyan feladata is lenne, hogy az ilyen jellegű munkákat koordinálja. 



 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 29-i nyilvános ülésének jegyzőkönyve 

15 

Az a kérésem a hivatal felé, hogy a falubusz igénybevételi menetrend táblához hasonló 
készüljön a kultúrházra és a Civil Házra is. Szeretném, ha ránézek, lássam, hogy melyik 
napon foglalt, vagy szabad az intézmény. Azt is kérem, hogy a Civil Ház igénybevételénél 
a szervezetek, egyesületek előnyt élvezzenek a magánemberekkel szemben. 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
A Kossuth Lajos utcában a kúton lévő betonlapok szétfagytak, kérem, hogy cseréljétek ki, 
mert így balesetveszélyes. 
 
Még egy témában szükséges döntenünk. Az önkormányzat szabad pénzeszközeiből 10 
millió forintért tervez jegyezni 2016/19 sorozatszámú kamatozó kincstárjegyet, egy éves 
időtartamra, 3 % fix kamat mellett. A jegyzésre 2015. május 4. és május 8. napja között 
van lehetőség. Kérem, szavazzunk a kincstárjegy jegyzéséről! 
 
Az alpolgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
34/2015. (IV.29.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 
szabad pénzeszközeiből 10 millió forintért 2016/19 sorozatszámú 
kamatozó kincstárjegyet jegyez egyéves időtartamra, 3 % fix kamat 
mellett. 
 
Felelős:   Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2015. május 8. 

 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat? Megállapítom, hogy mai 
ülésünknek több napirendi pontja nincs, köszönöm képviselő-társaim munkáját, az ülést 
1806 órakor bezárom. 

Kmf. 
 
 


