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Jegyzőkönyv
Készült:

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
nyilvános, rendkívüli üléséről

Az ülés helye:

Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal
Nyirád, Szabadság u. 3.

Az ülés időpontja: 2015. október 29. 1700 óra
A képviselő-testületi ülésre meghívottak:
1. Nagy Gábor
alpolgármester
2. Andrónyi Miklós
képviselő
3. Horváth Zoltán
képviselő
4. Németh András
képviselő; az Összefogás Nyirádért Egyesület elnöke
5. Németh Jenő
képviselő
6. Papp Attila
képviselő; a Polgárőrség elnöke
7. Lovasi Erika
jegyző
8. Molnárné Farkas Rita Szociális Segítő Központ vezetője
9. Szabóné Kecskés Mária
óvodavezető
10. Hockné Kárer Gyöngyi
élelmezésvezető
11. Óvodai Szülők Közössége
Bodó Márta
12. Iskolai Szülők Közössége
Molnárné Mencseli Katalin
13. Búzavirág Nyugdíjas Klub
Kovács József
14. Kék Cinke Alapítvány
Bokorné Tasner Márta
15. Nyirád és Térsége Nagycsaládosainak Közhasznú Egyesülete
Molnárné Budai Angelika
16. Nyirád Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete
Németh László
17. Nyirád Községért Közalapítvány
Ferencziné Hoffmann Ilona
18. Iskola a Gyermekeinkért Közalapítvány
Németh Andrásné
19. Nyirádi Községi Sport Egyesület
Fermos László
20. Rókadombi Horgász Egyesület
Vajai László
21. Zeusz Testépítő Klub
Renner István
22. Veszprém Megyei Mozgássérültek Egyesülete Halimba, Szőc, Nyirád Csoportja
Kovács Tibor
Nyirád község lakossága
Az ülésen jelen vannak:
1.
2.
3.
4.

Sarkadi-Nagy András
Andrónyi Miklós
Németh Jenő
Papp Attila

Lovasi Erika
Molnárné Farkas Rita

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző
a Szociális Segítő Központ vezetője
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A képviselő-testület létszáma: 7 fő
Jelenlévő képviselők száma:

4 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 4
fő van jelen, az ülés határozatképes. Nagy Gábor alpolgármester, Horváth Zoltán és
Németh András képviselők indokolt távolmaradásukat előre bejelentették.

Kérdezem, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban van-e
módosító javaslat? Megállapítom, hogy módosító javaslat nincs. Én azt kérem, hogy
vegyük fel a mai ülés napirendjére a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó pályázat elbírálását. Ez az ügy hosszú ideje húzódik. Háromszor
írtunk ki pályázatot a közszolgáltatás ellátására, végre a harmadik alkalommal jelentkezett
egy pályázó. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfeltartással jelezze!

A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért
azzal, hogy a mai ülés napirendi pontjai közé felvegye a képviselő-testület
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó pályázat elbírálását.

Sarkadi-Nagy András polgármester
A mai ülés napirendje a következő:

1.

A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálása, a Szociális
Segítő Központ további működését érintő kérdések megtárgyalása
Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András polgármester

2.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
pályázat elbírálása
Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András polgármester

3.

Vegyes ügyek
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1. A CSALÁDSEGÍTÉS ÉS A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS INTEGRÁLÁSA, A
SZOCIÁLIS SEGÍTŐ KÖZPONT TOVÁBBI MŰKÖDÉSÉT ÉRINTŐ KÉRDÉSEK
MEGTÁRGYALÁSA

Sarkadi-Nagy András polgármester
Az Országgyűlés 2015. július 6-i ülésén elfogadta az egyes szociális gyermekvédelmi
tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvényt. Az elfogadott törvény
értelmében a családsegítés vonatkozásában csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan
– egy szervezeti és szakmai egységben – működhet 2016. január 1-jétől települési szinten
a család- és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a család- és gyermekjóléti központ
keretében. Ennek alapján a család- és gyermekjóléti szolgálat, illetve központ kötelező
önkormányzati feladatként jön létre. A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás
biztosítása már nem lakosságszámhoz kötött, hanem minden esetben biztosítania kell az
önkormányzatnak.
A
települési
önkormányzatok
feladatkörében
marad
a
lakóhely
szintű
minimumszolgáltatások, általános segítő feladatok biztosítása. Közös önkormányzati
hivatal esetén a hivatal székhelye szerinti település biztosítja a szolgáltatást a közös
hivatalhoz tartozó valamennyi településen. Tehát, ha úgy döntünk, hogy önállóan látjuk el
a feladatokat, akkor Szőc település lakosságát is nekünk kell ellátnunk.
A települési önkormányzatoknak 2015. október 31-éig felül kell vizsgálniuk a
családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti
kereteit és az e feladatok biztosítására kötött ellátási szerződéseket. Továbbra is
lehetséges a más települési önkormányzattal kötött ellátási szerződés, vagy társulás útján
történő feladatellátás, de a család- és gyermekjóléti szolgáltatás társulási formában
történő feladatellátása esetében figyelemmel kell lenni arra, hogy nem lehet a közös
hivatalok egységét megbontani.
A települési önkormányzatoknak 2015. november 30-ig kell dönteniük a feladatellátás új
rendelkezésekhez igazodó, megfelelő biztosításának módjáról, és ezen időpontig
kérelmezniük kell a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását.
Molnárné Farkas Rita, a Szociális Segítő Központ vezetője elkészítette az előterjesztést
az intézmény működését érintő, kötelezően biztosítandó szolgáltatásváltozások
jogszabályi hátteréről, hogy elősegítse a testület megalapozott döntését. Köszönjük
Ritának az összeállított anyagot.
Két lehetőségünk van. Az egyik, hogy az intézményt a továbbiakban is önállóan tartjuk
fönn, vagy csatlakozunk Ajkához ezekben a szociális ellátásokban. Az előzetes
számítások szerint egyébként az Ajkához csatlakozás többe kerülne, mint a jelenlegi
forma. Végleges döntést november 30-ig kell hoznia a testületnek. Azt javasolom, hogy
szavazzunk arról, hogy az előterjesztésben szereplő szociális feladatokat továbbra is
önállóan, és nem csatlakozva Ajkához fogjuk ellátni.
Andrónyi Miklós képviselő
Akkor ez egy előzetes állásfoglalás, és a jövő hónap végéig kell meghoznunk a végleges
döntést?
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Sarkadi-Nagy András polgármester
Igen, így van.
Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk arról, hogy Nyirád
Község Önkormányzata továbbra is önállóan kívánja ellátni a családsegítés és
gyermekjóléti szolgáltatást, valamint a házi segítségnyújtást az általa fenntartott Szociális
és Segítő Központ keretein belül.
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
86/2015. (X.29.) határozata
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi szándékát,
hogy 2016. január 1. napjától a családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás
és a házi segítségnyújtás feladatait továbbra is önállóan, az önkormányzat
által fenntartott Szociális Segítő Központ keretein belül látja el.
E tárgyban a képviselő-testület a végleges döntését 2015. november 30.
napjáig hozza meg.
Felelős:
Határidő:

Sarkadi-Nagy András polgármester
azonnal és 2015. november 30.

2.
A
NEM
KÖZMŰVEL
ÖSSZEGYŰJTÖTT
HÁZTARTÁSI
BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA

SZENNYVÍZ

Sarkadi-Nagy András polgármester
Ahogy a bevezetőben elmondtam, harmadszorra kellett kiírnunk a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó pályázatunkat, mert az előző
kettőre nem jelentkezett senki. Kustos Gábor sümegi vállalkozó pályázott a feladat
ellátására. Pályázatához néhány igazolást kellett utólag bekérnünk, egyébként megfelelt a
pályázati kiírásnak. Ez az ügy egy éve húzódik, és örülök annak, hogy végre pontot
tehetünk a közszolgáltatás megszervezésére. A rendelettervezetünket elküldjük a
környezetvédelmi felügyelőségnek, és ha a véleményük megérkezik, meg tudjuk alkotni a
közszolgáltatásról szóló rendeletünket is.
A közszolgáltatási szerződéstervezetet olvastátok, várom a kérdéseket, észrevételeket.
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk arról, hogy Kustos Gábor
pályázatát elfogadjuk, és a feladat ellátására vele december 1-jei hatállyal szerződést
kötünk. Kérem, szavazzunk!
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A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
87/2015. (X.29.) határozata
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elbírálta a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése tárgyában
beérkezett pályázatot, és pályázata alapján Kustos Gábor (8330 Sümeg,
Építők utja 1.) vállalkozót jelöli ki a közszolgáltatás ellátására.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése tárgyában 2015. december
1-jei hatállyal kössön közszolgáltatási szerződést Kustos Gábor
vállalkozóval.
Felelős:
Határidő:

Sarkadi-Nagy András polgármester
2015. november 30.

A közszolgáltatási szerződéstervezet e jegyzőkönyv 1. melléklete

3.

VEGYES ÜGYEK

Sarkadi-Nagy András polgármester
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy Ihász-Kovács Győzőék szennyvízbekötését a
jövő hét végén végezzük el, a munkákhoz 3 napra van szükség. A közmunkásokat is oda
fogom vezényelni, hogy ez minél előbb megvalósulhasson. Köszönöm Németh Jenő
képviselő segítségét, melyet ez ügyben nyújtott az önkormányzatnak.
Németh Jenő képviselő
Szó volt arról, hogy nem lesz megkerülve a ház, hanem a vezeték átlósan lesz átvezetve
az udvaron. A Győző vállalta, hogy ezeket a részeket megcsinálja. Németh Andrástól
kértem, hogy küldjön az önkormányzathoz erről a részről gáztervet, mert van ott egy
gázvezeték, ami valószínűleg útba esik. Erre oda kell figyelni. Németh András kérte, hogy
ha nekiállunk a munkának, Nagy Tibort, a gázművek ajkai csoportvezetőjét értesítsük
erről.
Sarkadi-Nagy András polgármester
Igen, a telefonvezetéket már megtaláltuk.
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Andrónyi Miklós képviselő
Nagy Tibor telefonszámát meg tudom adni.
Németh Jenő képviselő
Nem tudom, hogy jelezte-e már valaki, hogy megint megbontotta a szél a tornaterem
nyugati oldalán a tetőt.
Sarkadi-Nagy András polgármester
Nem szóltak, köszönöm a jelzést. Beszélek ez ügyben a Szabó Tamással, ő szokta a
tetőjavítást elvégezni.
Andrónyi Miklós képviselő
Közeleg az Advent, a piacnál a világítás tavaly ideiglenesen volt kiépítve, ígéret volt arra,
hogy idén a végleges megoldás elkészül.
Sarkadi-Nagy András polgármester
Rendben, Varga Béla villanyszerelővel elvégeztetjük a munkát.
Andrónyi Miklós képviselő
A Lasztovicza Jenő emlékére rendezendő programról nyomtattatok A3-as méretű színes
plakátokat, és az atya is hirdetni fogja a rendezvényt a vasárnapi mise végén.
Papp Attila képviselő
Kérem, hogy a templom fölötti régi ház előtti gazos közterületet tetessétek rendbe, mert a
hétvégén nagyobb forgalom várható ezen a részen, mely ronda és rendezetlen.
Sarkadi-Nagy András polgármester
Az a tapasztalatom, hogy amit eddig tettem, a kétszeri figyelmeztetés a területek rendben
tartására, annak nem volt semmi értelme, nem értem el vele hatást. Ettől kezdve egy
megoldás lesz, megtesszük a Járási Hivatalhoz a feljelentést. Megpróbáltam az
embereket megkímélni a pénzbüntetésektől, de a szép szó nem használt.
Németh Jenő képviselő
Amikor Ihász-Kovácsék felől vezetitek a szennyvízvezetéket, legyetek figyelemmel arra,
hogy köztük és Strubáék között van egy érvényes szerződés, mely szerint Strubáék
megengedik, hogy a vezeték a pincéjükön keresztül vezessen. Kérem, úgy történjen ez
meg, hogy ne tegyük lehetetlenné a pince további használatát.
Sarkadi-Nagy András polgármester
Rendben, köszönöm. Kérdezem, hogy a vegyes ügyek keretében van-e valakinek további
észrevétele, mondanivalója?
Megállapítom, hogy mai ülésünknek több napirendi pontja és több hozzászólása nincs.
Köszönöm képviselő-társaim munkáját, az ülést 1725 órakor bezárom.
Kmf.
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