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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. november 26. 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. Sarkadi-Nagy András polgármester 
2. Nagy Gábor    alpolgármester 
3. Andrónyi Miklós  képviselő 
4. Németh András  képviselő 
5. Németh Jenő  képviselő 
6. Papp Attila   képviselő 

 
Lovasi Erika     jegyző 



 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 26-i nyilvános ülésének jegyzőkönyve 

2

Molnárné Farkas Rita   a Szociális Segítő Központ vezetője 
Szabóné Kecskés Mária  a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 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 
fő van jelen, az ülés határozatképes. Horváth Zoltán képviselő bejelentette, hogy késni fog 
az ülésről. 
 
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. A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálásának 

megtárgyalása 
Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András polgármester 
 

2. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása 
Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András polgármester 
 

3. Szociális célú tűzifa természetbeni juttatásról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásának megtárgyalása 
Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András polgármester 
 

4.  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
helyi közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotásának megtárgyalása 
Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András polgármester 
 

5. A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak megtárgyalása 
Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András polgármester 
 

6. Vegyes ügyek 
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1. A CSALÁDSEGÍTÉS ÉS A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS 
INTEGRÁLÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Ma volt Ajkán a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás tanácsülése, ahol 
döntöttek arról, hogy Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése 
alapján hozzájárulnak ahhoz, hogy a település december 31. napjával kilépjen a 
társulásból. A házi segítségnyújtás közös ellátásának tehát nincs akadálya. A Szociális 
Segítő Központ vezetője regisztrált az erre kialakított elektronikus felületen, a testületi 
döntést követően fel tudja tölteni azokat a dokumentumokat, melyek a működési engedély 
módosításához szükségesek. Köszönöm a jegyző, a Szociális Segítő Központ és az 
önkormányzati hivatal munkatársainak hatékony és gyors munkáját, melynek eredménye, 
hogy a szükséges dokumentumok határidőre elkészültek. 
A házi segítségnyújtás feladat ellátására megállapodást kötünk Szőc Község 
Önkormányzatával. Szőcön jelenleg egy fő sem igényli ezt az ellátást, de a lehetőséget 
biztosítani kell. 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Örülök, hogy sikerült ezzel a nagy munkával időben elkészülni. A feladatellátásra 
megkötendő szerződéstervezetben nyitott maradt, hogy határozott, vagy határozatlan 
időre kössük-e meg a szerződést. 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Azt javasolom, hogy a feladat-ellátási szerződés határozatlan idejű legyen, három 
hónapos felmondási idővel, valamint a 8. pontban negyedévenkénti fizetési határidőt 
állapítsunk meg. 
Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. Kérem, először tegyünk eleget azon 
kötelezettségünknek, hogy meghatározzuk, jövő év január 1-jétől mely módon látjuk el a 
családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait. Az előző ülésünkön a képviselő-
testület kifejezte szándékát az önálló ellátásra, ez nem változott. Kérem, szavazzunk az 
önálló ellátásról a határozati javaslat 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 
88/2015. (XI.26.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. január 1. 
napjától a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait 
továbbra is önállóan, az önkormányzat által fenntartott Nyirádi Szociális 
Segítő Központ keretein belül látja el. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal és 2016. január 1. 
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Sarkadi-Nagy András polgármester 
Javasolom, hogy a házi segítségnyújtás feladatait továbbra is önállóan, a Szociális Segítő 
Központ kereteink belül lássuk el, és a feladat közös ellátására kössünk feladat-ellátási 
szerződést Szőc Község Önkormányzatával az előterjesztett szerződés-tervezetben 
foglalt tartalommal. Kérem, szavazzunk az előterjesztett határozati javaslat 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 
89/2015. (XI.26.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. január 1. 
napjától a házi segítségnyújtás feladatait továbbra is önállóan, az 
önkormányzat által fenntartott Nyirádi Szociális Segítő Központ keretein 
belül látja el. 
 
Nyirád Község Önkormányzata 2016. január 1. napjától a házi 
segítségnyújtás feladatait - változatlan személyi és tárgyi feltételekkel – a 
Nyirádi Szociális Segítő Központon keresztül Szőc község közigazgatási 
területén is ellátja, melyről Nyirád Község Önkormányzata és Szőc Község 
Önkormányzata feladat-ellátási szerződést köt a jelen határozat melléklete 
szerinti tartalommal. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási 
szerződés aláírására. A szerződés e határozat melléklete.  
 
Nyirád Község Önkormányzata 2016. január 1. napjától – az egyes 
szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. 
évi CXXXIII. törvény 8. § (6) bekezdésében és 10. §-ában foglaltak szerint – 
a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait Szőc község 
közigazgatási területén is ellátja a Nyirádi Szociális Segítő Központon 
keresztül. 
 
Felelős:   Sarkadi-Nagy András polgármester és  

Molnárné Farkas Rita, a Szociális Segítő Központ vezetője 
Határidő:  azonnal és 2016. január 1. 
 

A feladat-ellátási szerződés e határozat melléklete 
 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
A Szociális Segítő Központ alapító okiratát módosítani szükséges, mivel a házi 
segítségnyújtást január 1-jétől Szőc község közigazgatási területén is ellátja. A MÁK 
álláspontja szerint az intézmény elnevezését egyedileg azonosíthatóvá kell tenni, így 
javasolom, hogy a neve Nyirádi Szociális Segítő Központ legyen. Kérem, szavazzunk a 
módosításról az előterjesztés szerint! 
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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 
90/2015. (XI.26.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 3/2007. (I.10.) 
határozatával létrehozott Szociális Segítő Központ alapító okiratát 2016. 
január 1-jei hatállyal a következők szerint módosítja: 
 
Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„1. Az Intézmény megnevezése: Nyirádi Szociális Segítő Központ” 
 
Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„5. Az Intézmény jogállása: működési engedéllyel rendelkező önálló jogi 
személy, amely szakmai munkáját önállóan látja el.” 
 
Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„6. Az Intézmény működési területe: 

a) házi segítségnyújtás, családsegítés, és gyermekjóléti 
szolgáltatások tekintetében Nyirád és Szőc községek 
közigazgatási területe; 

b) szociális étkeztetés és idősek, demens betegek nappali ellátása 
tekintetében Nyirád község közigazgatási területe.” 

 
Az alapító okirat 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„15. Jelen - a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - alapító okirat 
hatályba lépésének napja 2016. január 1.” 
 
Az alapító okirat záradéka helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„Záradék: Az alapító okiratot Nyirád Község Önkormányzata a 3/2007. 
(I.10.) határozatával fogadta el, és a 89/2011. (XII.19.), a 95/2013. (X.31.) 
valamint a 90/2015. (XI.26.) határozatával módosította.” 
 
A képviselő-testület a jelen, valamint a 89/2011. (XII.19.) és a 95/2013. 
(X.31.) képviselő-testületi határozattal módosított alapító okiratot 
egységes szerkezetben fogadja el. A módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt okirat jelen határozat melléklete. 
 



 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 26-i nyilvános ülésének jegyzőkönyve 

6

A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy intézkedjen a Magyar 
Államkincstárnál a változások törzskönyvi nyilvántartásban történő 
átvezetéséről. 
 
Felelős:   Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2015. november 30. 
 

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 
e határozat melléklete 

 
 
 
2. A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁNAK 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Ahogy az előterjesztésben olvastátok, lényegi változást a rendelettervezet nem tartalmaz. 
Egyes ellátásokat, melyeket a kedvezményeknél a rendeletünk említ, már nem az 
önkormányzat, hanem a járási hivatal állapítja meg, ezért volt szükséges a rendelet 
felülvizsgálata. 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk az adórendelet előterjesztés szerinti módosításáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról szóló 8/2014. (X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

A rendelet e jegyzőkönyv 1. melléklete, 
a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt  

8/2014. (X.1.) önkormányzati rendelet e jegyzőkönyv 2. melléklete 
 
 
 
 
3. SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TERMÉSZETBENI JUTTATÁSRÓL SZÓLÓ 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MEGALKOTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. A pályázatunkban 120 m3 tűzifát 
igényeltünk, 57 m3-t hagytak jóvá. Ennek megfelelően 57 család fog támogatásban 
részesülni, 1-1 m3 tűzifát kapni. A képviselő-testület előzőleg azt javasolta, hogy a döntés 
legyen az én hatáskörömbe utalva. Ezt úgy fogom megtenni, hogy a Szociális Segítő 
Központ munkatársai és az önkormányzati hivatal szociális ügyintézője a jövedelmi 
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viszonyaiknak megfelelően sorrendbe állítja a rászoruló, jogosult családokat, és az első 57 
legalacsonyabb jövedelmű családnak határozatban állapítom meg a jogosultságát. 
 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk a szociális célú tűzifa juttatásról szóló rendelet előterjesztés szerinti 
megalkotásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete 

szociális célú tűzifa természetbeni juttatásról 
 

A rendelet e jegyzőkönyv 3. melléklete 
 
 
 
 
 
4.  A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ 
BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ RENDELET 
MEGALKOTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Megkaptátok az írásos előterjesztést. Végre lezárult ez a hosszadalmas ügy, megkötöttük 
a közszolgáltatási szerződést Kustos Gáborral, nincs további akadálya a rendelet 
megalkotásának.  
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
helyi közszolgáltatásról szóló rendelet előterjesztés szerinti megalkotásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
13/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó  
helyi közszolgáltatásról 

 
A rendelet e jegyzőkönyv 4. melléklete 
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5. A KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ ISKOLÁK KÖRZETHATÁRAINAK 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. Várom a kérdéseket, 
észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az iskolai 
körzethatár 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 
91/2015. (XI.26.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal által meghatározott és közzétett, az Ajkai járásban 
Nyirád településre vonatkozó tervezettel, mely szerint a település teljes 
közigazgatási területére vonatkozóan a kötelező felvételt biztosító 
általános iskola: 
 

037118 – Nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola 
8454 Nyirád, Szabadság utca 1. 
8454 Nyirád, Dózsa György utca 52/A. 

 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatot postai 
úton és elektronikus formában a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Oktatási Főosztályának küldje meg. 
 
Felelős:   Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2014. november 30. 

 
 
 
 
Horváth Zoltán képviselő megérkezett az ülésre. A képviselő-testület tagjainak száma 7, 
az ülésen jelenlévő képviselők száma 7. 
 
 
 
6. VEGYES ÜGYEK 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Mint tudjátok, sajnálatos esemény történt, a hivatalsegédünk, Tóth Andrea súlyos 
betegség következtében meghalt. Egyedül nevelte a két gyerekét, akik közül az egyik 
általános iskolás, a másik egyetemre jár. Anyagi helyzetükre tekintettel az javasolom, hogy 
Andrea temetésének költségeit az önkormányzat vállalja át, mely 67.310 Ft.  
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Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a temetési költség 
átvállalásáról az előterjesztés szerint! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
92/2015. (IX.26.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete átvállalja a közös 
önkormányzati hivatal elhunyt hivatalsegédje, Tóth Andrea temetési 
költségét, mely 67.310 Ft. 
 
A temetési költség fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2015. 
évi költségvetésében, a 2014. évi pénzmaradvány terhére biztosítja. 
 
Felelős:   Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
 
Andrónyi Miklós képviselő 
A 2014. október 1. és a 2015. december 31. közötti időszakra járó, összesen 539.669 Ft 
képviselői tiszteletdíjamat szeretném felajánlani a következő szervezeteknek: 50.000 Ft-ot 
az Iskola a Gyermekeinkért Közalapítvány javára, 50.000 Ft-ot az Összefogás Nyirádért 
Egyesület javára, és 439.669 Ft-ot a Nyirádi Római Katolikus Egyházközség javára 
járdaépítés és kápolna felújítás céljára. 
Kérem képviselőtársaimat, hogy a felajánlást fogadják el, és az erről szóló döntéssel 
kapcsolatban bejelentem személyes érintettségemet. 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Kérdezem, hogy van-e kérdés, javaslat ezzel kapcsolatban? Megállapítom, hogy 
hozzászólás nincs. Javasolom, hogy személyes érintettsége ellenére ne zárjuk ki Andrónyi 
Miklós képviselőt a döntésből. Kérem, szavazzunk! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
93/2015. (XI.26.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége 
ellenére nem zárja ki Andrónyi Miklós képviselőt az általa felajánlott 
képviselői tiszteletdíj elfogadásáról és felhasználásáról szóló döntésből. 
 
Felelős:   Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 
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Sarkadi-Nagy András polgármester 
Kérem, szavazzunk Andrónyi Miklós képviselő által felajánlott tiszteletdíj elfogadásáról és 
felhasználásáról az elhangzott előterjesztés szerint!  
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
94/2015. (XI.26.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 2014. 
október 1. napjától 2015. december 31. napjáig Andrónyi Miklós 
képviselőnek járó, általa az önkormányzat javára felajánlott, összesen 
539.669 Ft képviselői tiszteletdíjat.  
 
A képviselő-testület jóváhagyja, hogy ezt az összeget az önkormányzat a 
következő szervezetek támogatására fordítsa: 
 
Iskola a Gyermekeinkért Közalapítvány Nyirád részére  50.000 Ft 
Összefogás Nyirádért Egyesület részére    50.000 Ft 
Nyirádi Római Katolikus Egyházközség részére 
járdaépítés és kápolna-felújítás céljára             439.669 Ft 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a támogatások átutalásáról 
gondoskodjon. 
 
Felelős:   Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2015. december 15. 

 
 
 
 
 
Németh Jenő képviselő 
A 2014. október 21. és a 2015. december 31. közötti időszakra járó, összesen 520.004 Ft 
képviselői tiszteletdíjamat szeretném felajánlani a Nyirádi Római Katolikus Egyházközség 
javára, egy halott-hűtő vásárlása céljából. Tudom, hogy ez az összeg még kevés, a 
kiegészítéséhez majd a jövő évi tiszteletdíjamat is szeretném fölajánlani. 
Kérem képviselőtársaimat, hogy a felajánlást fogadják el, és az erről szóló döntéssel 
kapcsolatban bejelentem személyes érintettségemet. 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Kérdezem, hogy van-e kérdés, javaslat ezzel kapcsolatban? Megállapítom, hogy 
hozzászólás nincs. Javasolom, hogy személyes érintettsége ellenére ne zárjuk ki Németh 
Jenő képviselőt a döntésből. Kérem, szavazzunk! 
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A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
95/2015. (XI.26.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége 
ellenére nem zárja ki Németh Jenő képviselőt az általa felajánlott 
képviselői tiszteletdíj elfogadásáról és felhasználásáról szóló döntésből. 
 
Felelős:   Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Kérem, szavazzunk Németh Jenő képviselő által felajánlott tiszteletdíj elfogadásáról és 
felhasználásáról az elhangzott előterjesztés szerint!  
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
96/2015. (XI.26.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 2014. 
október 21. napjától 2015. december 31. napjáig Németh Jenő 
képviselőnek járó, általa az önkormányzat javára felajánlott, összesen 
520.004 Ft képviselői tiszteletdíjat.  
 
A képviselő-testület jóváhagyja, hogy ezt az összeget az önkormányzat a 
Nyirádi Római Katolikus Egyházközséget támogassa, 2016. évben egy 
halott-hűtő megvásárlása céljából. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a támogatásra felajánlott 
összegnek az önkormányzat 2016. évi költségvetésében való 
elkülönítéséről gondoskodjon. 
 
Felelős:   Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2016. december 15. 

 
 
Németh András képviselő 
A 2015. január 1. és a 2015. december 31. közötti időszakra járó, összesen 502.920 Ft 
képviselői tiszteletdíjamat szeretném felajánlani a következőképpen: Az Összefogás 
Nyirádért Egyesület javára 200.000 Ft-ot, az Iskola a Gyermekeinkért Közlapítvány javára 
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120.000 Ft-ot és a Nyirádi Római Katolikus Egyházközség javára járdaépítés és kápolna-
felújítás céljából 182.920 Ft-ot. 
Kérem képviselőtársaimat, hogy a felajánlást fogadják el, és az erről szóló döntéssel 
kapcsolatban bejelentem személyes érintettségemet. 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Kérdezem, hogy van-e kérdés, javaslat ezzel kapcsolatban? Megállapítom, hogy 
hozzászólás nincs. Javasolom, hogy személyes érintettsége ellenére ne zárjuk ki Németh 
András képviselőt a döntésből. Kérem, szavazzunk! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
97/2015. (XI.26.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége 
ellenére nem zárja ki Németh András képviselőt az általa felajánlott 
képviselői tiszteletdíj elfogadásáról és felhasználásáról szóló döntésből. 
 
Felelős:   Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Kérem, szavazzunk Németh András képviselő által felajánlott tiszteletdíj elfogadásáról és 
felhasználásáról az elhangzott előterjesztés szerint!  
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
98/2015. (XI.26.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 2015. 
január 1. napjától 2015. december 31. napjáig Németh András 
képviselőnek járó, általa az önkormányzat javára felajánlott, összesen 
502.920 Ft képviselői tiszteletdíjat.  
 
A képviselő-testület jóváhagyja, hogy ezt az összeget az önkormányzat a 
következő szervezetek támogatására fordítsa: 
 
Összefogás Nyirádért Egyesület javára    200.000 Ft 
Iskola a Gyermekeinkért Alapítvány Nyirád javára  120.000 Ft 
Nyirádi Római Katolikus Egyházközség javára 
járdaépítés és kápolna-felújítás céljára    182.920 Ft 
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A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a támogatások átutalásáról 
gondoskodjon. 
 
Felelős:   Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2015. december 15. 

 
 
 
Németh Jenő képviselő 
A közfoglalkoztatottak kérdezték tőlem, hogy van-e lehetőség arra, hogy munkaruhát és 
védőkesztyűt kapjanak? 
H. Istvánné keresett meg azzal, hogy kaphatna-e valamilyen önkormányzati segélyt? A 
férje egy évvel ezelőtt meghalt, a gyereke beteg, ő eddig szemérmes volt, nem szokott 
kérni, de most segítségre volna szüksége. Megígértem neki, hogy tolmácsolom felétek a 
kérését. 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
A közfoglalkoztatottak mindig is kaptak kesztyűt, folyamatos az ellátás, ilyen probléma 
eddig nem volt. Két hete a temetőben olyan munkát végeznek, amit kesztyű nélkül nem is 
tudnának megtenni. A jelenlegi foglalkoztatási programunkhoz kaptunk eszközvásárlási 
lehetőséget is. A tartósan nálunk dolgozó közmunkások megkapják a munkaruhát, csak 
még méretbeli hiányosságok vannak, és amit ez megoldódik, egyszerre fogják megkapni 
mindannyian a bakancsokkal együtt. Akik két hónapos foglalkoztatásra jönnek hozzánk, 
azok számára nincs módunkban munkaruhát biztosítani. 
 
H. Istvánné járt a hivatalban, a gondjait ismerem. A szociális ügyintéző megnézte a 
lehetőségeket, de sajnos a jövedelmi viszonyai alapján nem fér bele egyik rendszeres 
támogatási formába sem. Arra van lehetőség, hogy egyszeri, méltányossági segélyt 
kapjon. 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Több szülő megkeresett amiatt, hogy a tornateremben nincs fűtés. Tudom, hogy ehhez 
nekünk igazából nincs közünk, mert nem mi vagyunk a fenntartók, hanem a KLIK, azon 
belül pedig az Ajkai Járási Tankerület. Minden anyagi és egyéb felelősség őket terheli, de 
mindannyian emlékszünk arra, hogy tavaly télen is több hónapon keresztül ugyanez volt a 
probléma. Úgy tudom, hogy mind a tagintézmény-vezető, mind az intézményvezető 
többször, levélben fordult a KLIK igazgató asszonyhoz, meg is van az engedély arra, hogy 
fűtő-olajat vásároljanak. A gond abból adódik, hogy Magyarországon egy cég van, aki ezt 
a fajta pakurát értékesíti, ő viszont nem hajlandó szállítani csak akkor, ha kézpénzes 
fizetés történik. A KLIK-nél a belső szabályzat ezt nem teszi lehetővé, és erre pénzük 
sincs, úgy tudom. Úgy tűnik, hogy emiatt nem lesz megoldva a fűtés, ez viszont azt jelenti, 
hogy a gyerekeinknek nem lesz biztosítva a tornaterem megfelelő, rendeltetésszerű 
használata. A KLIK, mint fenntartó nem biztosítja a szerződésben vállalt kötelezettségét. 
Jogszabályi előírás a minimum hőfok biztosítása, ha ez nincs, a gyermekintézmény 
vezetője nem engedheti az órák megtartását, mert akkor a szülők velük szemben 
járhatnának el. 
Mivel ez már nem az első eset, azt kérem, tárgyaljuk meg, hogy nekünk milyen 
mozgásterünk van ezzel kapcsolatban. A nyirádi gyerekek telente nem kapják meg a 
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tornaórát, ami egyébként kötelező lenne számukra. Információink szerint a napi fűtési 
költség 20-40 ezer forint között van. Ha mi bevállalnák a nyirádi gyerekek érdekében a 
fűtés költségét, milliós nagyságrendről kellene beszélnünk. 
 
Németh András képviselő 
A közelmúltban volt egy ajánlat, mely szerint, ha a KLIK megadja, hogy mennyi a 
fogyasztás, ajánlat készül, hogy miként lehetne átállítani a fűtést földgáz üzeműre, és 
kiszámolnák, hogy mennyi lenne a két fűtési mód költségének különbsége, és mennyi idő 
alatt térülne meg a beruházás. A finanszírozását mindennek, nem biztos, hogy 
bevállalnák. Ha előttünk lenne a számítás, el lehetne dönteni akár, mint ingatlan 
tulajdonos, akár mint üzemeltető, hogy ki, mennyit finanszírozna a költségekből. Ha 
megérné számunkra a finanszírozás, egy, vagy két oldalról összejöhetne a fedezet, 
onnantól kezdve nem lenne ilyen probléma, mert közintézmény esetében nem kapcsolják 
ki a szolgáltatást, és nem fizetés esetén a KLIK fog tartozni a kereskedőnek. 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Milyen lépéseket kellene tennünk, hogy ezt a folyamatot meggyorsítsuk? Én is voltam a 
KLIK igazgatójánál, aki azt mondja, hogy írjanak az intézményvezetők levelet ez ügyben. 
Közben elmúlik a tél, a probléma pedig nincs megoldva. Azt hallottam, hogy a 
kalkulációban az volt a gond, hogy az önkormányzati hozzájárulást a működtetési 
költségekbe nem számolták bele, az hiányzik most.  
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Ismerem a problémát, engem is megkerestek emiatt a szülők. Első körben azt mondtam, 
hogy a megoldásnak nem nekünk kellene elsőnek nekiugrani, írjanak a szülők a KLIK-hez, 
és ha ennek nem lesz foganatja, akkor következzünk mi. Nincs arról információm, hogy az 
intézményvezetők részéről mentek-e levelek a KLIK-be, meggyőződésem szerint nem. 
Szóbeli információk történtek az Ajkai Járási Tankerület vezetője felé. Véleményem szerint 
össze kellene hívni egy szülői munkaközösségi gyűlést, és ott ezt a problémát 
megtárgyalni. Utána küldeni az Ajkai Járási Tankerület vezetőjének egy levelet, amiben 
jelezzük a gondokat, hogy mennyi idő óta nem tudnak tornázni a gyerekek a 
tornateremben, mert nincs fűtés. Ugyanakkor ebben a levélben meg kellene írni azt is, 
hogy ezt az információt nem csak a járásnak, hanem az egy szinttel feljebb lévő vezetőnek 
is elküldtük, és megvárnánk, hogy erre hogyan reagálnának. Ne mindjárt az önkormányzat 
avatkozzon bele ebbe a dologba, mert mi végül is kívülállók vagyunk. 
A másik probléma az, hogy bármilyen fűtés is lesz a tornateremben, az akkor is 
gazdaságtalan lesz, mert elsősorban az épületet kellene felújítani. A tetőt kellene 
helyreállítani, ablakcseréket kellene végezni, mert ha az épülettel nem történik semmi, 
akkor ugyanúgy fogjuk, vagy fogják a tetemes fűtési költséget kifizetni a gázra is, mint 
ahogy eddig a pakurára tették.  
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Úgy gondolom, hogy az átállításban azért van ésszerűség, mert ott több szállító is van, 
illetve ott stratégiai beszállítótól kerülne beszerzésre a gáz. Ebben az esetben nem 
történne meg, hogy effektíve nem tudják a tüzelőanyagot beszerezni. Azt nem mondhatja 
a KLIK, hogy takarékoskodás miatt zárják be az intézményt, fűtésnek mindig kell lennie, 
mert van beszerzés. Egyébként a tankerület igazgató asszonya is teljesen pozitívan áll a 
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dologhoz, de az ő belső szabályzata nem teszi lehetővé, hogy kézpénzes fizetéssel fűtő-
olajat vegyenek.  
Én felelősségáthárításnak tartom az emberekre, szülőkre, hogy nem mi, az önkormányzat 
jár el, mert a szerződést a KLIK velünk kötötte, és nekünk hivatalosan, testületi ülésen is 
elhangzott információink vannak a reklamációkról. Nem tartom tisztességesnek, hogy úgy 
tűnjön a tankerület felé, hogy ezt nem mi reklamáljuk, hanem a szülők. Nem szeretném, 
ha úgy élnék meg az emberek, hogy ki vannak szolgáltatva a gyerekeik, és legfeljebb 
elviszik más iskolákba őket. 
 
Németh András képviselő 
Én nagyobb problémának tartanám, ha szétfagyna a rendszer, mert akkor több-százezer 
forintos kár lenne, mint hogy valakinek ne kelljen tornáznia. 
 
Papp Attila képviselő 
Én azt támogatom, amit a polgármester javasolt. Akkor lenne ennek nyomatéka, ha a 
szülők írnák meg a problémát a KLIK-nek és az illetékes minisztériumnak. Ha ez nem 
vezet eredményre, akkor lépjen közbe az önkormányzat. Amit Németh András 
képviselőtársam mondott, szükség van arra, hogy az a cég elkészítse a számításokat a 
pakuráról gázra történő átállásról. Az épület szigetelése szempontjából az is sokat 
segítene, ha csak be lennének gumizva az ablakok. Nem csak a falon és a tetőn keresztül 
megy el a meleg, ez is rengeteget számítana. 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Egy tegnap megjelent kormányhatározat szerint kiírják az energetikai pályázatokat 
alapvetően önkormányzatok számára, önkormányzatok által fenntartott közintézményekre. 
Véleményem szerint létkérdés, hogy már most operatívan gondolkodjunk erről, szükséges 
az árajánlatokat bekérni, hogy naprakészek legyünk, ha megjelennek a kiírások. Pályázni 
csak úgy tudunk, ha a KLIK felettes szerve aláírja, hozzájárul a fejlesztéshez. Az 
önkormányzat, mint tulajdonos pályázhat, a KLIK mint működtető, fenntartó hozzá kell, 
hogy járuljon ehhez. Szükséges, hogy a szakmai anyaggal előre dolgozzunk. Egy hónap 
múlva itt a pályázat, friss tervekre van szükségünk. 
 
Németh Jenő képviselő 
Egyetértek azzal, amit az alpolgármester mond. Azzal kellene kezdeni, hogy hő-technikai 
számítást végeztetünk az épületre. 
 
Andrónyi Miklós képviselő 
Ha ragaszkodtok ahhoz, hogy a szülők részéről is legyen megerősítve a tornaterem 
fűtésével kapcsolatos probléma, akkor én vagyok a jelenlévők közül az, akinek két 
gyereke jár az iskolába, és most itt, én kérem a szülők nevében, hogy az önkormányzat 
lépjen a KLIK, illetve a KLIK felettese felé, ez rögzítve legyen a jegyzőkönyvben és 
történjen előrelépés ez ügyben! Itt, az iskolában magától nem oldódik meg ez a gond. A 
feleségem is jelezte a problémát és többen is jelezték szülők.  
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Mondtam, hogy hívjanak össze egy SZM gyűlést és az még jobban nyomatékosítja a 
megkeresést. 
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Nagy Gábor alpolgármester 
Nem értem András! Milyen nyomaték kell? Beleírod a levélbe, hogy megkerestek a szülők. 
 
Andrónyi Miklós képviselő 
Én most, itt szülőként jeleztem, nyomatékkal mondom. Ha kell aláírás a szülőktől, akkor 
hozom. Szerintem az összes szülő alá fogja írni.  
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Akkor írja alá az összes szülő! Jó megtörténhet ez, de azt gondolom, nem ez lett volna a 
hatásosabb. 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Ez nem döntés, hogy ezzel nem értek egyet! Miért ne lehetne az SZM-nek szólni!? Az 
önkormányzat megkerülhetetlen felelőssége, hogy meg kell kezdeni a probléma 
megoldását. Az, hogy a Szülői Munkaközösség mit tesz a saját mozgásterében, az is lehet 
pozitív, mert mellé rakhatjuk a mi megkeresésünknek, és így tényleg hatásosabb lehet. A 
kezdeményezés felelőssége az önkormányzatnál van. Tehát, milyen lépéseket tegyünk? 
 
Németh Jenő képviselő 
A pályázathoz az első lépés, hogy a hő-technikai számításokat el kell készíttetni, ez 
néhány 10 ezer forintba kerül. A pályázathoz biztos, hogy szükség lesz rá, és szükségük 
lesz erre az árajánlat tevőknek is. Egyetértek azzal, amit Papp Attila képviselőtársam 
mondott az ablakok zárhatóságának javításáról. Ha nem is a kor elvárásainak 
legmegfelelőbb, de a jelenleginél jobb megoldásokhoz kell ragaszkodni.  
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Egy pályázat nem fog mozgásteret adni ebben. Akkor, ki keresi meg a megfelelő 
szakembert? Beszéljük meg a konkrét lépéseket! 
 
Andrónyi Miklós képviselő 
Azt javasolom polgármester úr, hogy érdemes volna azokat az embereket megkeresni, 
akiket vendégül láttunk Lasztovicza Jenő emléktábla avatása alkalmából. Jelezni, hogy 
milyen gondjaink vannak a tornateremmel, hogy mióta nincs testnevelés óra. 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Ezt mindenképpen megteszem. 
 
Papp Attila képviselő 
Ez nem csak a tornateremre vonatkozna, nincs más intézményünk, melyben ki-be fúj a 
szél? Ha egyszer helyszínre jön az energetikai vizsgálatot készítő szakember, akkor még 
van olyan épületünk a tornatermen kívül, amit érdemes lenne megnézetnünk. Mindjárt itt 
vannak az önkormányzati hivatal nyílászárói, melyek nem megfelelőek. Ezen már nem 
múlik, gondoljuk át, hogy melyek azok az épületek, amelyek felújításra szorulnak, és 
energetikai vizsgálatot volna érdemes készíttetni róluk!   
 
Németh Jenő képviselő 
Ez jogos, hiszen a hivatal épületének felújítására is volt elgondolásunk. Bármikor jöhet rá 
pályázati kiírás, legyünk rá felkészülve. 
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Sarkadi-Nagy András polgármester 
Azt gondolom, hogy a tornaterem legyen az első, második a hivatal. A művelődési háznak 
és a civil háznak nem mindennapos a használata, fűtése. 
 
Horváth Zoltán képviselő 
Ha kijön a szakember, készíttessük el ennek a két épületnek az energetikai vizsgálatát. 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Andrónyi Miklóst kérem, keresse meg a szerinte megfelelő szakembert erre. 
 
Papp Attila képviselő 
Bízzuk ezt Németh Jenő képviselőre, aki itt van a faluban, nyugdíjas, és van erre ideje. 
Akkor van felelőse a feladatnak. 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Jenő, vállalod? 
 
Németh Jenő képviselő 
Igen, természetesen. 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Itt vannak a hivatalban a korábbi pályázatok, 2013-as árajánlatokkal. Legyen ez a 
kiindulási alap Jenőnek, hogy miről is van szó. 
Mi a helyzet a jövő időszakkal, amikor nincs tornaóra? Ezt a részt átugortuk az előbb. 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Nem ugortuk át, az volt a többségnek az akarata, hogy induljon egy megkeresés az 
önkormányzat részéről az Ajkai Járási Tankerület felé, és az ő feletteseik irányába, hogy 
ez így nem normális állapot. 
 
Papp Attila képviselő 
Mit szeretnél Gábor? Hogy vegye meg az önkormányzat a fűtő-olajat, és a jövő héttől 
induljon a fűtés? 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Nem! Azt szeretném, hogy beszéljük meg, és tegyünk olyan kényszerítő lépéseket, amikor 
a KLIK nem tehet mást, mint hogy megveszi az olajat. 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Pár nap alatt elkészül a levél, ezalatt az SZM-et is meg tudjuk kérdezni. 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Az intézményvezető és a tagintézmény-vezető meg tudja nézni szakmai szemmel a 
levelet, ha elkészül.  
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Sarkadi-Nagy András polgármester 
Mindenképpen egyeztetek az intézményvezetőkkel, mert konkrét időpontokat kell 
megjelölnünk a levélben, hogy az idén és tavaly pontosan mettől meddig nem volt fűtés. 
17 oC alatti hőmérséklet nem lehet az intézményben. 
 
Németh András képviselő 
Azt is érdemes volna hangsúlyozni, hogy a közöttünk létrejött szerződés szerint kötelesek 
a vagyoni értéket megőrizni. Valamint hivatkozni a szülők által történt megkeresésekre. 
Amire a megkeresésünkre bármi is történik, megint eltelik legalább három hét. 
 
Andrónyi Miklós képviselő 
A Közútkezelő Kht. válaszolt az ominózus Széchenyi utca és József Attila utca 
kereszteződésében kialakult tarthatatlan állapot megoldását kérő levélre. Azt ígérik, hogy 
novemberben kátyúzni fogják a csomópontot, de felhívják a figyelmet arra, hogy a község 
teljes belterületén az önkormányzat feladata a belvíz és csapadékvíz elvezetés. Azt 
nekünk kell megoldani, hogy ott el legyen vezetve a csapadékvíz normálisan a Dallasz 
Vendéglő környékén. 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
A Dallasz környékén mi közünk van hozzá? 
 
Andrónyi Miklós képviselő 
Mert Nyirád belterülete. Nem először hivatkoznak erre. 
 
Papp Attila képviselő 
Ők engedték meg, hogy a Dallasz előtt be legyen temetve az árok. 
 
Andrónyi Miklós képviselő 
Azt az engedélyt nem találja senki. Kerestette már a polgármester az engedélyt a tapolcai 
Közútkezelő Kht.-nál, de nem találták. 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Érdekes, hogy akkor a Kht. az illetékes, amikor be kell temetni az árkot, most meg az 
önkormányzat az illetékes, hogy le kell vezetni a csapadékvizet? 
 
Andrónyi Miklós képviselő 
Sajnos ez van, ezt a gondot nekünk kell megoldani. Most ez úgy sem fog menni, mert 
fagyok jönnek, de adjunk egy határidőt magunknak, pl. március 31-et. Egy rácsot oda be 
kell rakni, át kell mosatni a rendszert, hogy normálisan el tudjon folyni a csapadékvíz. 
Folyamatosan megy tönkre az út, ahogy a víz mozgatja. 
 
Papp Attila képviselő 
Az árkot az önkormányzatnak kellene visszabontani?  
 
Andrónyi Miklós képviselő 
A Kht.-nak hozzá kell járulni, mert az ő kezelésében van.  
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Papp Attila képviselő 
A Dózsa és a József Attila utca akkor is a Kht. kezelésében van, nem? 
 
Andrónyi Miklós képviselő 
Kht. kezelésében, a Magyar Állam tulajdonában. A Kht. álláspontja szerint a belterületen 
van egy út, ha az a Magyar Állam tulajdona, és az ő kezelésében van, neki csak arról a 
csapadékvíz elvezetésről kell gondoskodnia, és az árok azt szolgálja, ami az útburkolatra 
leesett. Az, hogy te a családi házból odavezeted, ahhoz már majdnem azt mondja, 
engedély kell, aztán elő is írja, hogy mivel odavezeted a családi házból a csapadékvizet, 
azért karban kell tartanod azt az árkot.  
 
Papp Attila képviselő 
Egy csatornázási mérnököt bízzunk meg azzal, hogy mérje föl, hogy a tavasszal ez a 
munka mennyibe kerülne?  
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Továbbra sem értem ezt a problémát, mert az útról levezetett vizet kezelnie kell a Kht.-
nak.  
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Itt írja a levélben jogszabályhelyi hivatkozással, hogy a helyi önkormányzat feladata a helyi 
vízrendezés, belvíz elvezetés. 
 
Papp Attila képviselő 
A zárt árok túlságosan hosszú, annak az egyharmadát fel lehetne oldani a Dallasz előtt. 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Tegyük azt! A Miklós említett egy márciusi határidőt. 
 
Andrónyi Miklós képviselő 
Ehhez nem kell megvárni a márciust, akár fagyban is el lehet végezni a munkát. 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Ezt nem tudjuk most megcsinálni, mert egy bejárót biztosítani kell.  
 
Papp Attila képviselő 
Arra is gondolni kell, hogy a ponyvakészítőnek van ott egy műhelye, ahol neki is szüksége 
van beállóra, vele előzetesen egyeztessetek!  
 
Andrónyi Miklós képviselő 
Itt nincs betonozás, nem kell vele megvárni a tavaszt. 
 
Papp Attila képviselő 
Útgyűrűt biztos, hogy le kell tenni az árokba, és szükség lesz betonozásra is. Ne az asztal 
mellett beszéljük ezt meg, hozzáértő nézze meg a helyszínen, hogy mit kell csinálni! Meg 
kell bontani az egész területet, hogy lássuk, mit tettek a föld alá az árok helyére. 
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Sarkadi-Nagy András polgármester 
Mindjárt december, jönnek a mínuszok, földmunkát sem lehet mínusz fokban végezni. 
Tavasszal lehet kezelni ezt a problémát, nem decemberben. 
 
Andrónyi Miklós képviselő 
Mindenkinek magának kell megoldani az ingatlana előtt a kapubejáróját. Olyan anyagból, 
ami megfelelő erre. 
 
Papp Attila képviselő 
A József Attila utcában is segített az önkormányzat útgyűrűk lerakásában. Készüljön föl rá 
a vállalkozó, hogy ez a terület fel lesz bontva, és ha kell segítség, kap. 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Ide is van vascsövünk, és a Mohos nem fogja megcsináltatni a ponyvás bejáróját! Ő pedig 
abban az állapotában kapta meg, hogy be tud oda járni. Tavasszal fog ez a terület 
felbontás bekövetkezni. 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Tavaszon mit értünk konkrétan? Ezt beszéljük meg! 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Azt, amikor betonozni lehet.  
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Tehát ez március végéig megoldódhat! 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Ha az időjárás engedi, igen. 
 
Andrónyi Miklós képviselő 
Én is átnéztem a kerékpárút tervdokumentációját és ügyiratait, nem találtam közöttük az 
engedélyes tervet és engedélyt. 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Teljesen rendben van az engedélyezés, valószínűleg még nem került bele az engedélyes 
dokumentáció az anyagba. Ezt lezárt ügy és teljesen rendben van. 
 
Andrónyi Miklós képviselő 
Szeretném látni, mutassátok meg, legyetek szívesek! 
 
Németh Jenő képviselő 
A múltkor felmerült, hogy a kerékpárút az útpadkán megy keresztül. Az egész padka 2,20 
m, visszajön ebből a korlát, túl keskenynek találom. Papp Attila ajánlotta, hogy esetleg egy 
fahidat készíttessünk oda, ahol benne van a rajzban az útszűkület. Ennél jobbat én sem 
tudnék javasolni. Úgy emlékszem, Ajkán a Deák Ferenc utca irányába, a körforgalomnál 
egy hídszélesítés acélszerkezettel történt meg. A lehetőségeink sajnos elég szűkösek, 
mint ahogy ez a bicikliút is. Jónak tartom, hogy ahol visszakanyarodik a forgalom felé, 



 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 26-i nyilvános ülésének jegyzőkönyve 

21 

kiemelt szegély készítésével tervezték meg. Lehetne-e vajon egy korlátkitörést készíteni a 
hídnál? 30 cm is sokat segítene. 
 
Németh András képviselő 
Akik a Tsz-majorba járnak dolgozni, bicikliznek egy időben két irányba? 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Szerintem nem, akik kettőre járnak, kettő óra előtt közlekednek, akik kettő órakor 
végeznek, két óra után használják majd a bicikli utat.  
 
Papp Attila képviselő 
A korlátkitörés jó ötlet, attól függetlenül, hogy két irányból, vagy egy irányból használják 
azonos időben a kerékpárutat. 
 
Andrónyi Miklós képviselő 
Kétirányú kerékpárútnál az előírt minimális szélesség 2 x 1 méter.  
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Ha nem lett volna meg az előírt szélesség, nem kapott volna a terv engedélyt! 
 
Németh Jenő képviselő 
A dokumentációt átnézve láttam, hogy mennyi engedélyezési kérelem, dokumentum 
készült, ez egy nagy feladat volt. Akik benne voltak ebben a munkában az önkormányzat 
részéről, azokat megdicsérem. Tudom, hogy ez nem jelent semmit. 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Köszönjük szépen! De igen, jelent. 
 
Andrónyi Miklós képviselő 
A múlt héten szóltam, hogy a Széchenyi utca 16. előtt nincs közvilágítás. 
 
Lovasi Erika jegyző 
A hibát jelentettük az EON felé, visszaigazolták, hogy nyilvántartásba vették. Egy, vagy két 
lámpa miatt nem jönnek, megvárják, míg több javítanivaló összegyűlik. 
 
Papp Attila képviselő 
Javasolom, hogy szóljatok az iskolának, hogy a falevelet ne tüzeljék, hanem készítsék 
össze, és az önkormányzat segítsen az elszállításában.  
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Meg tudjuk oldani, csak előbb normálisan össze kellene gereblyézni a falevelet. Ha 
problémájuk van ezzel, kérjenek segítséget tőlünk! 
 
Kérdezem, hogy a vegyes ügyek keretében van-e valakinek további észrevétele, 
mondanivalója? 
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Megállapítom, hogy mai ülésünknek több napirendi pontja és több hozzászólás nincs. 
Köszönöm képviselő-társaim munkáját, az ülést 1810 órakor bezárom. 
 
 

Kmf. 
 


