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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. május 28. 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. Horváth Zoltán  képviselő 
4. Németh András  képviselő 
5. Németh Jenő   képviselő 
6. Papp Attila    képviselő 
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Kovács Károlyné igazgatási vezető-főtanácsos Lovasi Erika jegyző távollétében és 
megbízásából 
Szabóné Kecskés Mária, a Nyirádi Nyitnikék Óvoda vezetője 
Molnárné Farkas Rita, a Szociális Segítő Központ vezetője 
 
 
A képviselő-testület létszáma: 7 fő 
 
Jelenlévő képviselők száma:  6 fő 
 
Az ülést vezeti:    Sarkadi-Nagy András polgármester 
 
Jegyzőkönyvvezető:   Kovács Károlyné igazgatási ügyintéző 
 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 tagjából 6 
tag van jelen, az ülés határozatképes. 
 
Andrónyi Miklós képviselő indokolt távolmaradását előre bejelentette. Lovasi Erika jegyzőt 
elfoglaltsága miatt Kovács Károlyné igazgatási vezető-főtanácsos, egyben 
jegyzőkönyvvezető helyettesíti. 
 
Kérdezem, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban van-e 
módosító javaslat?  
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Azt javasolom, hogy a mai ülés napirendjéről vegyük le a Településfejlesztési Bizottság 
létrehozását és az SZMSZ módosítását! A jegyző asszony határidőre elkészítette az 
előterjesztést és a rendelettervezetet, azonban mi képviselők, nem tettük hozzá 
mindazokat a javaslatainkat, ötleteinket, amiket megígértünk, amelyekről korábban 
beszéltünk. Ezért azt javasolom, hogy ezt a napirendet a következő testületi ülésen 
tárgyaljuk meg. 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Javasolom az alpolgármester javaslatának elfogadását. Kérem, aki az alpolgármester 
javaslatával egyetért, az kézfeltartással jelezze! 
 

A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-
testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért 
azzal, hogy a mai ülés naprendjéről lekerüljön a „Településfejlesztési 
Bizottság létrehozása és az SZMSZ módosításának megtárgyalása” című 
napirendi pont. Ezt a témát a képviselő-testület a következő ülésén fogja 
megtárgyalni. 

 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Megállapítom, hogy több módosító javaslat nincs, a mai ülés napirendje a következő: 
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1. Pályázat benyújtásának megtárgyalása a gyermekétkeztetés feltételeit 

javító fejlesztések támogatására 
Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András polgármester 
 

2. Pályázat benyújtásának megtárgyalása önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására 
Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András polgármester 
 

3. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, 
elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó 
közszolgáltatás megtárgyalása 
Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András polgármester 
 

4. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése 
Előterjesztő: Lovasi Erika jegyző 
 

5. Az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás végelszámolásának 
megtárgyalása 
Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András polgármester 
 

6. Építési telek árának megfizetésével kapcsolatos kérelmek 
megtárgyalása 
Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András polgármester 
 

7. Vegyes ügyek 
 
 
 
 
1. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA A GYERMEKÉTKEZTETÉS 
FELTÉTELEIT JAVÍTÓ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSÁRA 
 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Képviselő-társaim megkapták a határozati javaslatot, mely a konyha felújításáról, 
eszközbeszerzésről és az igényelt támogatás, valamint az önerő biztosításáról szól. 
Várom a kérdéseket, észrevételeket! Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk pályázat benyújtásáról a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések 
támogatására a határozati javaslat szerint! 
 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
35/2015. (V.28.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. 
melléklet II. 9. pont szerinti „a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések 
támogatására” című pályázatra. 
 
A pályázat célja az önkormányzati fenntartású, Nyirád, Széchenyi utca 36. szám alatt 
található, óvodai és iskolai gyermekétkeztetést, valamint szociális étkeztetést 
szolgáló főzőkonyha infrastrukturális felújítása és a korszerű táplálkozást segítő 
technológia fejlesztése. Ezen belül a konyha padló- és falburkolatának felújítása, 
külső hőszigetelés, központi-fűtés, hideg-melegvíz hálózat, szennyvíz lefolyó teljes 
felújítása, belső festés, nagykonyhai üst, hűtőberendezések, dagasztógép és polcok 
beszerzése. 
 
Az építési beruházás költsége:   15.386.027 Ft 
Igényelt támogatás építéshez:    14.616.725 Ft 
 
Az eszközbeszerzés költsége:      5.191.062 Ft 
Igényelt támogatás eszközbeszerzéshez:    4.931.510 Ft 
 
A fejlesztés költsége mindösszesen:   20.577.089 Ft 
 
Igényelt támogatás összesen:    19.548.235 Ft 
Vállalt önerő:        1.028.854 Ft 
 
A képviselő-testület az önerő fedezetét az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében, az előző évi maradvány terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a pályázat benyújtásáról intézkedjen. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  elektronikus úton: 2015. május 29. 1600 óra 
  postai úton: 2015. június 1. 
 
 
 
2. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA ÖNKORMÁNYZATI 
FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSÁRA 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
A pályázat benyújtásának határideje elektronikus úton 2015. június 9. 1600 óra, postai úton 
2015. június 10. Nem érkezett még meg az összes árajánlat, ezért kérem, hogy ma arról 
döntsünk, hogy benyújtjuk a pályázatot, majd a beérkezett árajánlatok szerint döntünk a 
szükséges önerő biztosításáról is. Arról, hogy melyik utcák és járdák felújítására 
pályázzunk, szintén az árajánlatok ismeretében dönthetünk. Addig előkészítjük a pályázat 
beadását. Kérem, szavazzunk arról, hogy pályázatot nyújtunk be „Önkormányzati 
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feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”, melynek keretében a közös 
önkormányzati hivatal épülete, valamint utcák és járdák felújítására igénylünk támogatást. 
 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
36/2015. (V.28.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. 
törvény 3. melléklet II. 4. pont aa) és ad) pontok szerinti „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázatra. 
 
Pályázati alcélok: 
a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, 

felújítása: 
ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása; 

b) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása. 
 
A pályázat keretében a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal épületének 
felújítására, valamint belterületi utak és járdák felújítására igényel 
támogatást az önkormányzat. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges 
árajánlatok beszerzésével és a pályázat előkészítésével. 
 
A képviselő-testület az igényelt pályázati támogatás és az önkormányzat 
által biztosított saját forrás összegéről az árajánlatok beérkezését 
követően dönt. 
 
Felelős:   Sarkadi-Nagy András polgármester és 

Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2015. június 9. 
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3. NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ 
ÖSSZEGYŰJTÉSÉRE, ELSZÁLLÍTÁSÁRA ÉS ÁRTALOMMENTES ELHELYEZÉSÉRE 
VONATKOZÓ KÖZSZOLGÁLTATÁS MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. Várom a kérdéseket, 
észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, hogy az előterjesztésben 
szereplő három vállalkozón kívül a Remondis Sümeg Kft.-nek (8330 Sümeg, Csányi L. u. 
1/B.) és Sör Lászlónak (8330 Sümeg, Bosnyák u. 43.) is küldjük meg a pályázati felhívást. 
Kérem, szavazzunk! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
37/2015. (V.28.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázati felhívást tesz 
közzé a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó 
szolgáltatás elvégzésére történő kiválasztásra. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a pályázati felhívást a 
következő vállalkozóknak küldje meg, valamint a község honlapján tegye 
közzé: 

 
1. Kustos Gábor 8330 Sümeg, Építők útja 1. 
2. SO-PE Bt. Somlai Istvánné 8400 Ajka, Dobó K. u. 45. 
3. Czanka Barnabás 8300 Tapolca, Lehel u. 8. 
4. Remondis Sümeg Kft. 8330 Sümeg, Csányi L. u. 1/B. 
5. Sör László 8330 Sümeg, Bosnyák u. 43. 

 
Felelős:   Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2015. június 4. 
 

A pályázati felhívás e jegyzőkönyv 1. melléklete. 
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4. A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ÁTFOGÓ 
ÉRTÉKELÉSE 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. Várom a kérdéseket, 
hozzászólásokat. 
 
Németh András képviselő 
Az óvodavezetőtől kérdezem, hogy milyen lehetőségek vannak az óvoda kezében, ha az 
óvodában nem megfelelően, elfogadhatatlanul viselkedő gyermek van? 
 
Szabóné Kecskés Mária a Nyirádi Nyitnikék Óvoda vezetője 
Amikor mi problémát észlelünk, akár agresszív, vagy kirívó viselkedésű kisgyerekről van 
szó, elsősorban a csoporton belül próbáljuk a problémát megoldani, és erről a szülőt 
tájékoztatjuk. Ha ez nem jár eredménnyel, többszöri családlátogatás alkalmával, 
tanácsadással próbálunk segíteni. Ha ez is eredménytelen, javasoljuk, hogy a szülő 
keresse fel gyermekével a nevelési tanácsadót. Ezt a szülő vagy megfogadja, vagy nem, a 
tanácsadáson kívül más eszköz nincs a kezünkben. Amennyiben azt látjuk, hogy nagyon 
súlyos a probléma, ismét a szülőkkel próbálunk beszélni. Az óvodavezető ekkor már 
írásban tájékoztatja a szülőt, és kéri, hogy vigyék el a gyermeket a nevelési tanácsadóba. 
Egyidejűleg kérem a családgondozót a gyermek védelembe vételére, az általunk 
megfogalmazott javaslatokat, előírásokat a szülő vagy megfogadja, vagy nem. Amikor már 
minden eszközt felhasználtunk, utolsó lépésként a hivatalhoz lehet fordulni, hogy a 
gyermeket jogosan megillető joga érvényesüljön, megkapja azt a foglalkozást és 
fejlesztést, ami számára szükséges. Ez tehát egy hosszú folyamat, és nagyon sok 
türelmet igényel. Amennyiben a szülő nem működik együtt velünk, szinte tehetetlenek 
vagyunk. Az óvoda csak a szülővel együtt tud eredményeket elérni. Sajnos óvónőként 
tapasztalom, hogy sok kisgyermek családjában hiányoznak a szülők által felállított 
szabályok és a következetesség. Súlyos gondok vannak az étkezés, a viselkedés és a 
csúnya beszéd terén. 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Szeretném kiegészíteni az óvodavezető tájékoztatóját annyival, hogy ha a szülő nem 
működik együtt az óvodával, akkor az óvodavezető megteszi az írásbeli jelzését, mint 
jelzőrendszeri tag egyrészt a szakszolgálat, régi nevén a nevelési tanácsadó felé, 
másrészt a gyermekjóléti szolgálat felé is, és mérlegeli ez a közösség, hogy mit lehet 
tenni. A legenyhébb, hogy a gyermeket alapellátásba kell-e venni, itt egy aktív 
közreműködés kezdődik el. Amennyiben a szülő nincs belátással a problémára, 
kezdeményezhetik a védelembe vételt. Ha a gyermek ellátása van veszélyben, a 
gyámhivatal közreműködése kérhető.  
Sajnos, a szülő bármeddig ellenállhat. Van olyan az én ellátási körzetemben is, hogy a 
gyermek ön-, és közveszélyes, azonban diagnosztizálni nem lehet nála semmilyen 
problémát, mert tünethordozó, az otthonról hozott problémákat tükrözi. Családterápiára 
lenne szükség, de ilyen ingyenes alapellátás egyelőre nálunk nem létezik. Az ingyenes 
szakszolgálat csak a gyerekkel foglalkozik, de ha az otthoni komplex problémákat nem 
szűntetik meg, eredmény sem mutatkozik, tehát nincs semmi értelme. Ha a gyermekjóléti 
szolgálat mögé a gyámhivatal felsorakozik, és mellé a fenntartói oldal, tehát a 
kormányhivatal is, akkor lehet eljárásokat kezdeményezni. A védelembevételt követő két 
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év után kell megnézni, hogy az eredményes volt-e, és csak azután merülhet föl az a 
lehetőség, hogy kiemelik a gyereket a családból. A védelembe vételt követően van először 
lehetőség a szülő kényszerítésére, egészen addig csak kérhető az együttműködés.  
 
Molnárné Farkas Rita, a Szociális Segítő Központ vezetője 
Külön-külön sem az iskola, sem az óvoda, sem a gyermekjóléti szolgálat nem tudja kezelni 
a problémát. Működni kezd a közös munka, összeülünk, megbeszéljük, ki hogy látja a 
helyzetet, ki mit tud hozzátenni, kinek milyen javaslata van. Csak így lehet a gondokat 
megoldani, de sokkal több időre és emberre lenne szükség, hogy ez igazán hatékonyan 
tudjon működni. Az is nehezíti a munkánkat, hogy elvették a jegyzőktől gyámügyekben a 
jogkört, pedig helyben sokkal jobban érzékelhető, ismerhető a probléma, a járási hivatal 
nem tud olyan hatékonyan fellépni, mint egy helybeli jegyző. Így fordulhatott elő, hogy 
hónapokig az önkormányzat, az óvoda, illetve én saját pénzből etettük az ellehetetlenült 
helyzetbe került család gyerekeit, és több hónapba telt, mire a gyerekeket kiemelték a 
családból, és a megfelelő körülmények közé kerülhettek. Arról nem is beszélve, hogy 
olyan is előfordult, amikor a gyámhivatali szakemberek az én és a kollégáim szakmai 
hozzáértését kérdőjelezték meg az ügyféllel szemben. Nem jó ez a mostani rendszer!  
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
A szülők együttműködési szándékának hiányában, sajnos szinte tehetetlenek a 
szakemberek.  
 
Németh András képviselő 
Ez a településnek sem jó hosszú távon, mert egyre súlyosabb problémák jelentkeznek a 
gyerekekkel az óvodában és az iskolában is. 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok átfogó értékeléséről szóló beszámoló előterjesztés szerinti 
elfogadásáról! 
 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
38/2015. (V.28.) határozata 

 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
tv. 96. § (6) bekezdésében foglaltak szerint Nyirád Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok 2014. évi ellátásáról készített átfogó értékelést. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy intézkedjen az értékelés 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére 
történő megküldéséről. 
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Felelős:   Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2015. június 12. 

 
Az átfogó értékelés e jegyzőkönyv 2. melléklete. 

 
 
 
 
5. AZ ÚJ ATLANTISZ TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 
VÉGELSZÁMOLÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. Várom a kérdéseket, 
észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az Új Atlantisz 
Többcélú Kistérségi Társulás végelszámolásának előterjesztés szerinti elfogadásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
39/2015. (V.28.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Új Atlantisz Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási végelszámolását elfogadja az alábbiak szerint. 
 

Település Népesség Népesség aránya Társulás 
pénzmaradványa (2013. január 1.) 

Ajka 29878 71,95% 13 120 167 Ft 
Bakonypölöske 398 0,96% 174 772 Ft 
Csehbánya 293 0,71% 128 664 Ft 
Halimba 1198 2,88% 526 071 Ft 
Kislőd 1276 3,07% 560 323 Ft 
Magyarpolány 1277 3,08% 560 762 Ft 
Noszlop 1038 2,50% 455 811 Ft 
Nyirád 1985 4,78% 871 662 Ft 
Öcs 216 0,52% 94 851 Ft 
Szőc 438 1,05% 192 337 Ft 
Úrkút 2115 5,09% 928 749 Ft 
Városlőd 1416 3,41% 621 801 Ft 
Összesen 41528 100,00% 18 235 969 Ft 
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Forrás TEIR KSH Állandó népesség 2013.  
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt, hogy 
döntéséről - a határozat megküldésével - Ajka város polgármesterét értesítse. 
 
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester és Lovasi Erika jegyző 
Határidő: 2015. június 5. 
 

Az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Társulási végelszámolásának 
részletes kimutatása e jegyzőkönyv 3. melléklete 

 
 
 
6. ÉPÍTÉSI TELEK ÁRÁNAK MEGFIZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRELMEK 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Vastag István és volt felesége azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a 
képviselő-testület tekintsen el a 800.000 Ft megfizetésétől, melyet a Sport utca 15. számú, 
elidegenítési tilalom alatti ház eladása kapcsán kellene megfizetniük az önkormányzat 
számára. Értékesíteni kívánják azt az ingatlant, melyet a térítésmentesen tulajdonba 
kapott telken építettek. Amikor az ingyen-telkeket átadtuk a fiatal építkezőknek, és 
meghatároztuk a feltételeket, még nem is sejthettük, hogy milyen pénzügyi válság fog 
bekövetkezni a devizahitelek következtében. Ellehetetlenültek a fiatalok, közben a 
házaspár el is vált, és a feleség a gyerekekkel egy kisebb lakásba szeretne költözni. 
Javasolom, hogy a kérésüket teljesítsük, és ne kelljen kifizetniük a megállapított telekárat. 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk Vastag István és volt felesége kérésének teljesítéséről az előterjesztés 
szerint! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
40/2015. (V.28.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata által Vastag Istvánnal és Vastagné Kajdi 
Ágnessel, mint kötelezettekkel 2010. március 30-án megkötött szerződés-
módosítás szerint a kötelezetteknek 800.000 Ft telekárat kell megfizetniük 
abban az esetben, ha az önkormányzat által térítésmentesen átadott, 
Sport utca 15. szám alatti ingatlanon felépített családi házukat 2019. 
szeptember 16. napja előtt elidegenítik. 
 
A képviselő-testület a kötelezettek kérésére a telekár megfizetésétől 
eltekint, figyelembe véve a kötelezetteknek a devizaárfolyam emelkedése 
miatti nehéz anyagi helyzetét. 
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A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy döntéséről e határozat 
megküldésével az ügyfeleket értesítse. 
 
Felelős:   Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2015. június 12. 

 
 
 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Szabó Henriett is azt kéri, hogy az Akácfa u. 24. szám alatti, térítésmentesen tulajdonba 
kapott telken épített családi háza eladása miatti kétszeres telekár megfizetésétől 
tekintsünk el a banki tartozásainak rendezhetősége érdekében. Javasolom, hogy az ő 
kérését is támogassuk, ugyanazon okok miatt, mint az előző ügyfeleknél, tekintsünk el a 
kétszeres telekár megfizetésétől. Kérem, szavazzunk! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
41/2015. (V.28.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata által Szabó Henriettel, mint kötelezettel 
2004. szeptember 22-én megkötött „átruházási szerződés vételi jog 
biztosításával” 6. pontja értelmében a kötelezettnek kétszeres telekárat 
kell megfizetnie abban az esetben, ha az önkormányzat által 
térítésmentesen átadott, Akácfa u. 24. szám alatti ingatlanon felépített 
családi házát 2019. szeptember 22. napja előtt elidegeníti. 
 
A képviselő-testület a kötelezett kérésére a telekár megfizetésétől eltekint, 
figyelembe véve a kötelezettnek a devizaárfolyam emelkedése miatti 
nehéz anyagi helyzetét. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy döntéséről e határozat 
megküldésével az ügyfelet értesítse. 
 
Felelős:   Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2015. június 12. 
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7. VEGYES ÜGYEK 
 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Molnárné Farkas Rita, a Szociális Segítő Központ vezetője az intézmény éves 
költségvetését érintő kérdésekben kéri a döntésünket. Az intézményben jelenleg a két 
munkakör betöltésére három fő, határozatlan időre kinevezett dolgozó lesz azt követően, 
hogy a gyesen lévő, harmadik munkatárs családgondozó munkába kíván állni. Egy fő 
feleslegessé válik, és nincs az önkormányzatnál olyan üres állás, melyet betölthetne. A 
munkaviszony megszűntetése anyagi vonzattal jár, 1,2 millió forint többletkiadást jelent az 
intézménynek. Ez a 27 nap szabadság kifizetéséből, a felmentési idő és a végkielégítés 
összegéből tevődik össze. Testületi döntés kell arról, hogy az intézményben egy státuszt 
megszűntetünk, és biztosítjuk az intézmény számára a munkaviszony megszűntetésével 
kapcsolatban felmerülő 1,2 millió Ft-ot.  
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Ez egy kényszerhelyzet, döntenünk kell. Azt kérem, nézzetek utána, hogy meg lehet-e 
finanszíroztatni a létszámcsökkentést, mert úgy tudom, hogy közalkalmazotti, 
köztisztviselői státusz megszűntetése esetén van erre pályázati lehetőség. 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Köszönöm a figyelemfelhívást, volt már hasonló, meg fogjuk nézni a lehetőségeket.  
 
Arról is döntsünk, hogy a működés a jelenlegi tényleges létszámmal folyik tovább, és nincs 
július 1-jétől új létszám felvétele. A házi segítségnyújtás ellátási formája az idén maradjon 
ebben a formában. Így is jelentős mértékben hozzájárulunk a Szociális Segítő Központ 
fenntartásához. Hogy ez továbbra is így maradjon, a realitásoknál kell maradnunk.  
 
Nagy Gábor alpolgármester 
A szakos ellátással mi lesz a helyzet? Úgy tudom, hogy változnak a szabályok. Gond lesz 
a státuszokkal és a szakképzettséggel, mert ezeket a feladatokat július 1-jétől nem lehet 
közcélú foglalkoztatottakkal ellátni. Minket ez érint?  
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Igen, nálunk van közcélú foglalkoztatott a házi segítségnyújtást ellátók között. Ide is egy új 
státuszt kellene beállítani, most egy megbízatású státusz van az intézményben. 18 ellátott 
van összesen, akikhez két házi segítségnyújtóra volna szükség.  
 
Molnárné Farkas Rita, a Szociális Segítő Központ vezetője 
Írtam a polgármester úrnak és a képviselő-testületnek egy levelet, nem tudom, hogy a 
képviselők megkapták-e? 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Nem. 
 
Molnárné Farkas Rita, a Szociális Segítő Központ vezetője 
Két részből állt a levél. Az első részében ennél bővebben kifejtettem a „hárman vagyunk 
két állásra” problémát, a második részben a házi segítségnyújtás, mint szociális 
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alapszolgáltatás, kötelezően biztosítandó önkormányzati feladattal kapcsolatos problémát 
fejtettem ki. A házi segítségnyújtást az önkormányzat a Szociális Segítő Központon 
keresztül látja el. A jelenlegi jogi szabályozásnak megfelelően – annak kiskapuit 
megkeresve, melyben a Magyar Államkincstár sem talált kifogást – az érvényben lévő 
működési engedélyünkben ellátható személyek száma 18 fő (gondozóként maximum 9 
ellátott/nap, így valójában két közalkalmazotti státusz), akiket Ráduly Piroska főállású, 
határozatlan időre kinevezett, szakképzett házi-gondozó és Szalai Ildikó tiszteletdíjas 
társadalmi szociális gondozó havi 45.000 Ft-ért lát el.  
Azért volt szükség társadalmi gondozó alkalmazására, mert a korábbi közfoglalkoztatotti 
besegítés sem a helyi szükségleteknek, sem a szakmai elvárásoknak, és legfőképpen a 
jogszabályi előírásoknak nem volt megfelelő, normatíva visszafizetéssel járt volna.  
Az új szabályozás július 1-jén lép hatályba, a társadalmi gondozó a létszámnormák 
teljesítése szempontjából nem vehető figyelembe. Vagyis 2015. június 30-ig a társadalmi 
gondozó által ellátott személyek után normatíva igényelhető, de ezt követően a szakmai 
létszám nem váltható ki ezzel a megoldással, hiába látjuk el ellátási kötelezettségünknek 
megfelelően a gondozási szükséglettel, megállapodással rendelkező személyeket, utánuk 
nem igényelhetünk normatívát.  
A költségvetés készítésekor még nem volt ismert, hogy jogszabályváltozás lesz. 18 ember 
normatívájával számoltunk, és a társadalmi gondozó tiszteletdíja van beállítva a 
költségvetésbe. Ez július 1-jétől nem fog működni. Vagy elveszik ott bizonyos összegű 
normatíva, vagy fel kellene venni a társadalmi gondozót. A jelenlegi társadalmi gondozó a 
munkakörben már gyakorlatot szerzett, az ellátottak elfogadták, kedvelik. Jelenleg végzi a 
szociális gondozó és ápoló iskolát. Jogszabály alapján felvehető, besorolását tekintve 
szakképzetlenként számoltam ki, hogy mennyi többletkiadást jelentene az 
önkormányzatnak. Kiszámoltam, azt is, hogy mennyi összeg veszik el, ha őt nem vesszük 
fel, illetve az adott állami támogatáshoz képest hogyan alakulna az intézmény 
költségvetése.  
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Mindegy, Rita, ezt az évet ebben a formában csináljuk végig. Ha felveszünk egy státuszt, 
azt többe kerül, mint amennyit elveszítünk. Plusz az 1,2 millió Ft-tal is számolnunk kell.  
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Ez azt jelenti, hogy a mostani 18 ember után kapunk bizonyos összegű normatívát, és 
július 1-je után csak 9 ember után fogunk támogatást kapni?  
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Igen. 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Nem lehet megemelni a létszámot, hogy az egy főállású gondozó 10-15 főt lásson el? 
 
Molnárné Farkas Rita, a Szociális Segítő Központ vezetője 
Nem, egy gondozó maximum 9 főt láthat el. Ez az előírás. Most megállapodással 27 
ember rendelkezik, ezen kívül 10 fő igényli. A működési engedély szerint 18 főt láthatunk 
el, ami július 1-jétől 9 főre fog csökkenni. 
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Nagy Gábor alpolgármester 
És ennyi személyt el is látunk? 
 
Molnárné Farkas Rita, a Szociális Segítő Központ vezetője 
Átlagosan igen. Van, aki mindennapos ellátott, van, aki egy héten egyszer igényli, 27 és + 
10 főről van szó. A szolgáltatás normatívája 145.000 Ft/ellátott, tehát 2015. évre 2.610.000 
Ft lett igényelve. Kiszámoltam, hogy melyik megoldás hogy jönne ki. Amennyiben a 
képviselő-testület a kinevezéshez hozzájárulna, a tervezetthez képest 455.100 Ft + a 
kafetéria többletköltség keletkezne. A normatíva alakulást nézném, 2015-ben a 
szolgáltatás működtetéséhez az állami támogatáshoz 344.380 Ft-ot kellene hozzátenni. 
Ha úgy dönt a testület, hogy a társadalmi gondozóból nem lesz főállású gondozó, akkor a 
költségvetésünkben 148.220 Ft megmarad, viszont a szolgáltatás működéséhez az állami 
támogatáson felül így is 196.780 Ft kiegészítésre lenne szükség a fenntartó részéről.  
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Ezt azt jelenti, hogy ha 9 embertől elesünk, ez kb. havi 9.000 Ft. Havi 100 ezer Ft-ot 
veszítünk, ha 9 embernek visszamondjuk a normatíváját. Ehhez képest, ha alkalmaznánk 
a társadalmi gondozót főállásúként, akkor az állami támogatást megkapjuk. Az ő bére 
mennyi lenne? 
 
Molnárné Farkas Rita, a Szociális Segítő Központ vezetője 
A társadalmi gondozó bére havi 105 ezer forint, felszorozva a járulékokkal, tehát évi 
1.600.200 Ft-ot jelentene.  
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Ez havi 40.000 Ft többletet jelent. 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Még több is, mert a kafetéria is többletköltség lenne. Azért intem a képviselőket, hogy ezt 
az évet így futtassuk ki, mert a költségvetésben 6 millió Ft-ot teszünk a Szociális Segítő 
Központ működéséhez, pluszban hozzáadunk 1,2 milliót, ezért nagyon szépen kérem, 
maradjon így ez az év. A következő évi költségvetésnél meg fogjuk nézni a lehetőségeket, 
és hogy hogyan működik a rendszer.  
 
Papp Attila képviselő 
De akkor 9 embertől elvesszük az ellátást! 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Nem vesszük el, a társadalmi gondozóval megoldott lesz. Ebben a formában marad, 
ahogy eddig is volt. Az ősszel egy részletes költségvetést nézzünk meg, és akkor 
kiszámíthatjuk, hogy mennyit jelentene ez a következő évben. Akkor lehet látni, hogy 
miképpen sakkozzunk, a jelenlegi a legjobb megoldás ennek az évnek a kifutásához. 
Köszönöm Rita, rendelkezünk elegendő információval. Szavazhatunk-e? 
 
Horváth Zoltán képviselő 
Nem hallgathatjuk meg, hogy a Rita mit szeretett volna mondani? 
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Molnárné Farkas Rita, a Szociális Segítő Központ vezetője 
A teljesen pontos tájékoztatás kedvéért szeretném, hogy a képviselő-testület tagjai kapják 
meg az általam elkészített számításokat, hogy annak ismeretében tudjanak dönteni. 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Most mondtam el a főszámokat! 6 millió Ft-ot tesz a költségvetésetekhez az 
önkormányzat. 1,2 millió Ft terhet jelent az idei évben a létszámcsökkentés. Ez már 
önmagában 7,2 millió Ft. Most számoltuk ki, hogy ha egy státuszt ebben az évben 
beépítünk, annak a költsége egy hónapban több, mint 150 ezer Ft, egész évet tekintve 2 
millió Ft. Azért kérem, hogy tartsunk mértékletességet! Futtassuk ki ezt az évet a jelenlegi 
rendszerben, és ha a költségvetési számokat látjuk, akkor meg tudjuk tervezni, hogy 
milyen módon tudjon működni az intézmény.  
 
Papp Attila képviselő 
Azt szeretném tudni, hogy forintban pontosan mennyi a különbség az egyik és a másik 
rendszer között.  
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Havi 40 ezer Ft. Erre az évre 6 hónappal számolva 240 és 300 ezer Ft közötti összegről 
van szó. 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Nem ezzel van a baj. Beugrott váratlanul az 1,2 millió Ft-os kiadás. 
 
Papp Attila képviselő 
Tudtuk azt már tavaly is, hogy ezzel az idén számolnunk kell! 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
2016. január 1-jétől a létszámcsökkentés költsége már nem terheli az intézményt, nem 
jelent plusz 1,2 milliós kiadást, gond nélkül beállítható lesz ez a státusz január 1-jétől. 
Addig meg ellátjuk a jelenlegi formában a feladatot.  
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Ez azt jelenti, hogy az idénre, a második félévre 240-300 ezer Ft többletkiadásról 
beszélünk.  
 
Papp Attila képviselő 
Tehát július 1-jétől 9 emberrel kevesebbre kapjuk a normatívát, de ha megtörténne a 
kinevezés a 9 emberre is megkapnánk, és most december 31-ig 240 ezer Ft-ról 
beszélünk. Azért ezt szerintem át kellene gondolni! A jövő héten úgyis összeülünk, nem 
lehetne erről akkor dönteni?  
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Rendben, megküldjük a számításokat.  
 
Kérem, szavazzunk arról, hogy a képviselő-testület a Szociális Segítő Központ 
közalkalmazotti létszámát 5 főről 4 főre csökkenti!  
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A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
42/2015. (V.28.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. augusztus 1-jei 
hatállyal a Szociális Segítő Központ létszámát a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (1) bekezdésében 
foglaltak alapján 5 főről 4 főre csökkenti. 
 
A létszámcsökkentés következtében felmerülő többletkiadások – 
1.200.000 Ft – fedezetét a képviselő-testület a Szociális Segítő Központ 
részére az önkormányzat 2015. évi költségvetésében, az előző évi 
maradvány terhére biztosítja.  
 
Felelős:   Sarkadi-Nagy András polgármester és  
   Molnárné Farkas Rita, a Szociális Segítő Központ vezetője 
Határidő:  2015. július 30. 

 
 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Az óvodavezető azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy a 2015/16. nevelési 
évben engedélyezzük az óvodai csoportlétszámok 20 %-os emelését, mert a 
gyermeklétszám ezt indokolja. Az Óvodai Szülők Közösségének elnöke hozzájárult az 
óvodai csoportlétszám maximális felemeléséhez. 
Kérem, szavazzunk a maximális létszám 20 %-kal történő emelésének engedélyezéséről! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
43/2015. (V.28.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014/2015. nevelési 
évre engedélyezi a Nyirádi Nyitnikék Óvoda maximális csoportlétszám 
emelését mindhárom csoportban 20 %-kal. A kiscsoport maximális 
gyermeklétszámát 30, a középsőcsoport maximális gyermeklétszámát 30 
és a nagycsoport maximális gyermeklétszámát 30 főben állapítja meg. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős:   Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2015. augusztus 31. 
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Sarkadi-Nagy András polgármester 
A Szociális Segítő Központ a nyári napközis tábor megrendezéséhez anyagi támogatást 
kér. A tábor 18 éves múltra tekint vissza, ahol nyaranta többségében hátrányos helyzetű 
gyermekeknek biztosítanak egyhetes kikapcsolódást. 20 gyermek részére az ellátás 
ingyenes. Mivel évről évre kevesebb támogatót tudnak szerezni, azt javasolom, hogy az 
önkormányzat 200 ezer forinttal támogassa a tábor megrendezését. Kérem, szavazzunk! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
44/2015. (V.28.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális Segítő 
Központ által megrendezésre kerülő 2015. évi egyhetes, nyári napközis 
tábor kiadásaihoz 200.000 Ft támogatást nyújt. 
 
A képviselő-testület a támogatás fedezetét az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében, a 2014. évi maradvány terhére biztosítja.  
 
Felelős:   Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2015. augusztus 31. 
 
 
 

 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
A Szervezeti és Működési Szabályzat 3. függeléke tartalmazza a Nyirádi Közös 
Önkormányzati Hivatal ügyrendjét. Az a javaslatom, hogy a képviselő-testület járuljon 
hozzá a hivatal szőci ügyfélfogadási rendjének a megváltoztatásához. Az ügyintéző, 
Mustos Anita nem kedden és csütörtökön, hanem hétfőn és szerdán, amikor Nyirádon zárt 
nap van, tartana ügyfélszolgálatot Szőcön. A változtatásra azért van szükség, mert így az 
ügyfeleket tudja Nyirádon fogadni az ügyintéző. A következők szerint változna tehát az 
ügyfélfogadási rend Szőcön: hétfő és szerda 7 órától 15 óráig.  
 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. A szőci 
képviselő-testület a május 26-i ülésén a módosító javaslatot megtárgyalta és elfogadta. 
 
Kérem, szavazzunk a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendjének előterjesztés 
szerinti módosításáról! 
 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
45/2015. (V.28.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. június 1-jei 
hatállyal a következők szerint módosítja a 75/2014. (XI.20.) határozatával 
jóváhagyott, a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendjéről szóló 
határozatát: 
 
Az ügyrend 47. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„47. A Hivatal ügyfélfogadási rendje (kérelmek átvétele, fénymásolás, 
felvilágosítás nyújtása) a Szőci Ügyfélszolgálati Helyen (Szőc, Kossuth L. 
u. 41.): 
 

hétfő: 700 – 1500 óráig 
szerda: 700 – 1500 óráig.” 

 
Az ügyrend 52. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„52. A munkaidő napi megoszlása Szőcön: 

hétfő: 700 – 1530 óráig 
szerda: 700 – 1530 óráig 

Az étkezési idő 30 perc.” 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a Nyirádi Közös 
Önkormányzati Hivatal ügyrendjében a változást vezesse át. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző  
Határidő: 2015. május 31. 
 
 

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ügyrend e jegyzőkönyv 4. melléklete. 
 
 
 
Papp Attila képviselő 
Kérem, hogy a Pomper-közben az úttal csináljatok valamit, mert rettenetes az állapota. 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Igen, folyamatosan csináljuk a javításokat, az útbeszakadásokat is kezelni kell. Annyi 
türelmet kérek, hogy nagy versenyfutásban vagyunk a fűnyírással is, mert kevés az 
emberünk. Tavaly ebben az időszakban 16 közmunkásom volt, az idén 5-re van pénz.  
 
Németh Jenő képviselő 
Azt mondtad, polgármester úr, hogy az iskolánál nem az önkormányzat hatáskörébe 
tartozik a fűnyírás. Az iskola környékén lévő közterület hova tartozik? 
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Sarkadi-Nagy András polgármester 
Az is az iskola, illetve a fenntartója feladata.  
 
Papp Attila képviselő 
Hogyan lehetne őket kényszeríteni, hogy levágják a füvet? 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Írok egy levelet a KLIK-nek.  
 
Papp Attila képviselő 
A karbantartót nem lehetne odairányítani erre a munkára? 
 
Németh András képviselő 
A fűnyíróba való üzemanyagra sincs pénze az iskolának.  
 
Papp Attila képviselő 
Ha a 10 liter benzinen múlik, meg lehetne előlegezni, aztán majd kifizetnék! 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Kaptak is benzint korábban, ezzel nem lenne gond. A munkát nem tudom bevállalni, nincs 
hozzá emberünk.  
 
Papp Attila képviselő 
A Szalai Sándor le tudná vágni a füvet. 
 
Németh Jenő képviselő 
Nem lehetne legalább 5 métert levágni? Ha az iskola előtti utcából ki akarsz kanyarodni 
balra, nem lehet látni semmit.  
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Az meg a Közútkezelő Kht. hatásköre lenne. 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat? Megállapítom, hogy mai 
ülésünknek több napirendi pontja és több hozzászólása nincs: Köszönöm képviselő-
társaim munkáját, az ülést 1750 órakor bezárom. 
 
 


