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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: 2016. február 11. 1700 óra 
 
A képviselő-testületi ülésre meghívottak: 
 
1. Andrónyi Miklós  képviselő 
2. Horváth Zoltán  képviselő 
3. Németh András  képviselő; az Összefogás Nyirádért Egyesület elnöke 
4. Németh Jenő  képviselő 
5. Papp Attila   képviselő; a Polgárőrség elnöke 
6. Lovasi Erika  jegyző 
7. Molnárné Farkas Rita Szociális Segítő Központ vezetője 
8. Szabóné Kecskés Mária  óvodavezető 
9. Hockné Kárer Gyöngyi  élelmezésvezető 
10. Óvodai Szülők Közössége  Bodó Márta  
11. Iskolai Szülők Közössége Molnárné Mencseli Katalin  
12. Búzavirág Nyugdíjas Klub  Kovács József 
13. Kék Cinke Alapítvány   Bokorné Tasner Márta 
14. Nyirád és Térsége Nagycsaládosainak Közhasznú Egyesülete  

Molnárné Budai Angelika 
15. Nyirád Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete  Németh László 
16. Nyirád Községért Közalapítvány    Ferencziné Hoffmann Ilona 
17. Iskola a Gyermekeinkért Közalapítvány   Németh Andrásné 
18. Nyirádi Községi Sport Egyesület    Fermos László 
19. Rókadombi Horgász Egyesület    Vajai László 
20. Zeusz Testépítő Klub      Renner István 
21. Veszprém Megyei Mozgássérültek Egyesülete Halimba, Szőc, Nyirád Csoportja 

Kovács Tibor 
Nyirád község lakossága 
 
Az ülésen jelen vannak: 
 
1. Nagy Gábor   alpolgármester 
2. Andrónyi Miklós  képviselő 
3. Horváth Zoltán  képviselő 
4. Németh András  képviselő 
5. Németh Jenő  képviselő 
6. Papp Attila   képviselő 

 
Lovasi Erika     jegyző 
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Szabóné Kecskés Mária  a Nyirádi Nyitnikék Óvoda vezetője 
Molnárné Farkas Rita  a Nyirádi Szociális Segítő Központ vezetője 
Hockné Kárer Gyöngyi  élelmezésvezető 
Puha Edina    pénzügyi ügyintéző  
Molnárné Vagányi Diána  pénzügyi ügyintéző 
Somodiné Galambos Mária igazgatási ügyintéző 
Fermos László   a Nyirád Községi Sportegyesület elnöke 
Kovács József   a Búzavirág Nyugdíjas Klub vezetője 
Kovács Tibor  a Veszprém Megyei Mozgássérültek Egyesülete Halimba, Szőc, 

Nyirád Csoportja vezetője 
Kapa György   érdeklődő, nyirádi lakos 
 
 
A képviselő-testület létszáma: 6 fő 
 
Jelenlévő képviselők száma:  6 fő 
 
Az ülést vezeti:    Nagy Gábor alpolgármester 
 
Jegyzőkönyvvezető:   Kovács Károlyné igazgatási ügyintéző 
 
 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 tagjából 
mind a 6 fő jelen van, az ülés határozatképes.  
 
Kérdezem, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban van-e 
módosító javaslat? Megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai részéről módosító 
javaslat nincs.  
 
Ügyrendi javaslattal élek, azt kérem, hogy a napirendi pontok sorrendjét módosítsuk, az 
önkormányzat 2016. évi költségvetését 1. napirendi pontként tárgyaljuk! 
 
Az alpolgármester javaslatával a képviselő-testület tagjai egyhangúlag egyetértettek. 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
A mai ülés napirendje a következő: 
 
1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének megtárgyalása 
 Előterjesztő: Nagy Gábor alpolgármester 

 
2. A képviselő-testület 2016. évi munka- és üléstervének megtárgyalása 

Előterjesztő: Nagy Gábor alpolgármester 
 

3. Tájékoztató a Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete Halimba, 
Szőc, Nyirád Csoportja 2015. évi működéséről 
Előterjesztő: Kovács Tibor csoportvezető 



 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. február 11-i nyilvános ülésének jegyzőkönyve 

3

 
4.. Tájékoztató a Nyirád Községi Sportegyesület 2015. évi működéséről 

Előterjesztő: Fermos László KSE elnöke 
 

5. Tájékoztató az átruházott hatáskörben a polgármester által hozott 
döntésekről 
Előterjesztő: Nagy Gábor alpolgármester 
 

6.  Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról 
Előterjesztő: Nagy Gábor alpolgármester 
 

7. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás térítési díjak változtatására 
vonatkozó előterjesztésének megtárgyalása 

 Előterjesztő: Nagy Gábor alpolgármester 
 

8. Térítésmentes átvételre felajánlott, nyirádi beépítetlen területek 
elfogadásának megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor alpolgármester 
 

9. Letelepedési támogatás feltételeinek megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor alpolgármester 
 

10. Erdei Eszter építési telek ügyének megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor alpolgármester 
 

11. Kiss Tamás és Szabó Zsanett építési telek megvásárlása iránti kérelmének 
megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor alpolgármester 
 

12. Kovács Ferenc és felesége építési telek megvásárlása iránti kérelmének 
megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor alpolgármester 
 

13. Az önkormányzat által 2016-ban benyújtani kívánt pályázatokhoz 
kapcsolódó feladatok megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor alpolgármester 
 

14. Vegyes ügyek 
- Önkormányzati dolgozók cafeteria szabályzata jóváhagyásának 

megtárgyalása 
- A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal cafeteria szabályzata 

jóváhagyásának megtárgyalása 
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1. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Az önkormányzat életében mindig rendkívül neuralgikus pont az adott év 
költségvetésének elfogadása, illetve, hogy a testület abban hova helyezi a falu életének 
súlypontjait. Tévedés lenne bárki részéről is azt feltételezni, hogy ez egy egyszemélyi 
döntéseken alapuló költségvetés. Ez a költségvetés rendkívül sok egyeztetésen, 
megbeszélésen van túl. Magát a koncepcióját, hogy milyen szemlélet alapján alakítjuk ki a 
sarokszámokat, közösen dolgoztuk ki a testülettel. Abszolút konstruktív és egyetértő 
hangnemben folytak az egyeztetések, melyek eredményeként született meg ez a korábbi 
évek szemléletétől némiképpen eltérő költségvetés.  
 
A legfőbb eltérés a korábbi évekhez képest az, hogy a személyi juttatások terén minden 
egyes önkormányzati intézménynél és minden önkormányzati dolgozóra vonatkozólag 
plusz juttatásokat tervezett be a testületünk. Ez azt jelenti, hogy a Nyirádon, 
önkormányzati működtetésű intézményben munkát vállaló kollégák részére, amennyiben 
diplomások, 30 ezer forintnyi, amennyiben középfokú végzettséget igénylő munkakörben 
dolgoznak, 20 ezer forintnyi jutalomkeretet tervezett be a testület. A képviselő-testület 
tagjainak egyetlen határozott elvárása van ezen bértömeg felhasználása során, ami plusz 
terhet jelent az intézményvezetők számára, hogy nem lehet kiosztani egységesen, 
egyenlő módon. Differenciáltan kell elosztani, mégpedig olyan módon, hogy minden egyes 
dolgozó, aki jutalmat kap, egy jutalmazási határozatot kapjon, amelyben fel legyen 
sorolva, hogy miért kapott jutalmat. Aki több jutalmat kapott, annál több dolog lesz 
felsorolva, aki kevesebbet, annál értelemszerűen kevesebb dolog. Ezen túlmutatóan az 
intézményvezetők egy-személyben döntenek a jutalom mértékéről és elosztásáról.  
 
A testület szociális érzékenységét és szemléletét tükrözi az a döntés, mely szerint a 
középfokú végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatottak számára a cafetéria 
keretet megemelte a maximális éves szintű 200 ezer forintra. Akinek diplomája van, annak 
ezen juttatását a tavalyi szinten, havi nettó 10 ezer forinton megtartottuk, akinek nincs 
diplomája, annak felemeltük havi 12.300 forintra, a maximális szintig. A testületnek az volt 
a véleménye a cafetéria juttatást illetőleg, hogy nem a jutalmazásnál vesz figyelembe 
szociális szempontokat, hanem a cefeteriánál.  
 
A testület a saját intézményei védelme érdekében – itt a konyhára gondolok, mellyel 
hosszú távon számol a testület – megerősítette azt a tavalyi döntését, amely szerint 10 
ezer forint erejéig a cafeteria juttatás meleg-étkeztetést jelent az önkormányzat saját 
étkezdéjében.  
 
A személyi juttatásokat illetőleg ezek a markáns változások az előző évekhez képest.  
 
A dologi kiadások tekintetében hasonlóan markáns eltéréseket lehet érzékelni. Idén azt 
kérte a testületünk az intézményvezetőktől, hogy hosszútávon gondolják át az 
intézményük működését. Hol vannak azok a pontok, melyek éveken át el lettek 
hanyagolva, melyek azok a dologi kiadást érintő tételek, melyek a működésük színvonalát 
veszélyeztetik? Részletes listákat kaptunk, melyeken végigmenve rá kellett jönnünk arra, 
hogy a lista ugyan hosszú, de az értéke, amit képvisel, nem több, mint amennyi a tavalyi 
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költségvetésben volt. Éppen ezért a testülettel úgy döntöttünk, hogy egy tétel kivételével 
az összes dologi kiadás iránti igényt jóváhagyjuk az összes intézményünknél. Ez 
természetesen és furcsa módon terhet fog jelenteni az intézményvezetők számára. 
Ugyanis innentől a testület egyfolytában úgy gondolhat az adott intézményre, hogy adottak 
a tárgyi feltételek a megfelelő szintű szakmai munkához, nem lehet indok ezentúl a tárgyi 
feltételek hiánya arra, hogy a szakmai munka nem jó. Elvárjuk az előző évekhez hasonló 
magas szintű munkát. 
 
A 2013-2020. évi időszakra szóló Európai Uniós pályázatok, melyeket mi pillanatnyilat 
TOP-os pályázatoknak szoktunk hívni, folyamatosan jelennek meg. Államtitkári, illetve 
miniszteri szintű tájékoztatókból tudható, hogy ezeken kívül több pályázat nem lesz kiírva. 
Tehát, vagy most ragadjuk meg a lehetőségeket, és hívunk le igaz, nagy munkával, de 
minél több támogatást, vagy erről lecsúszunk, és 2020-ig ebben a faluban fejlesztés nem 
fog történni. A testület ezt felismerve nem kis terhet vállalt önmagára és rám is, mert 
elmondhatatlan mennyiségű munka van ezeknek a pályázatoknak az előkészítésében 
még csak a tájékozódás szintjén is. Németh Jenő és Andrónyi Miklós képviselőtársammal 
heti többszöri alkalommal megyünk tájékoztatókra, háttéregyeztetésekre a megyei 
legmagasabb szinttől a járási szintekig csak azért, hogy tisztán lássuk, hol mozdulhat el 
községünk ezekben a pályázatokban, mik lesznek a mozgástereink. Ez alapján 
körvonalazódnak a lehetőségeink. 
 
Azért tértem rá a pályázatokra, hogy a költségvetést illetően megvilágítsam a dologi 
kiadások mértékét. Például a konyha tekintetében, mely kiemelt figyelmet kapott a 
testülettől a 2016. évre, mint megoldandó és kezelendő feladat, olyan mondatok 
szerepelnek a költségvetésről szóló előterjesztésben két helyen is, hogy a betervezett 
dologi kiadás abban az esetben kerül felhasználásra, amennyiben a TOP-os pályázatokon 
nem nyerünk. Ugyanez az elv vonatkozik az egészségügy, az óvoda és a tornaterem 
területén is. Vannak megkerülhetetlen felújítási munkák, pl. a konyha és az egészségház 
tekintetében, ahol az ÁNTSZ ideiglenes működési engedéllyel enged tovább minket évről-
évre. Határidőt is kaptunk ezeknek a felújításoknak az elvégzésére, mely augusztus 31. 
napja. Addigra ki fog derülni, hogy pályázati pénzből sikerül-e megvalósítanunk, 
amennyiben nem, a költségvetésben félre van téve erre a célra a megfelelő forrás. Az 
egészségház komplex felújítását tervezzük. 
A testületben ugyanilyen markáns elköteleződés van a konyha rendbetételére, illetve 
hosszabb távon az étkezde kialakítására, de ezt majd egy másik napirendi pontban fogjuk 
megbeszélni. 
 
A harmadik markáns változás a civilszervezetekkel kapcsolatos. Jogszabályi változások, 
illetve a jogszabályok betartásának kötelezettsége miatt rákényszerült önkormányzatunk 
arra, hogy a civil szervezetek működésének anyagi támogatását megváltoztassa. 
Megnyugtatok mindenkit, továbbra is támogatni kívánjuk a működésüket, legalább olyan 
mértékben, mint a korábbi években. A jogszabályi előírások szerint másként kell ezt 
kiviteleznünk. Erre majd egy külön civil kerekasztalt fogunk összehívni, ahol a pontos 
részleteket ismertetni fogjuk.  
Röviden ismertetem, hogy mi lesz a változás. Miközben eddig ennél az asztalnál 
megszavaztuk azt, hogy pl. a mozgáskorlátozottak csoportja kap 50 ezer forint támogatást 
a borgátai üdüléséhez, ez a jövőben úgy fog működni, hogy azt szavazzuk meg, hogy 50 
ezer forintot biztosítunk civil szervezeti célra, melynek elnyerésére pályázatot kell 
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benyújtani az önkormányzathoz. A csoport vezetője írni fog egy levelet a testületnek, hogy 
pályázni kívánunk a borgátai üdülés költségeihez, kérem e cél megvalósításának 50 ezer 
forinttal való támogatását. Megszavazzuk, ugyanúgy hozzátok kerül a támogatás összege, 
ti pedig egy teljesítésigazolással, számlával igazoljátok a felhasználást. Lényegében 
minden a megszokott módon fog történni és a nagyságrendek is minimum a tavalyi szinten 
lesznek a testület döntése és elképzelése alapján, csak igazodnunk kell a jogszabályi 
előírásokhoz. Jegyző asszony kidolgozta ennek a szabályzatát, struktúráját, hogy hogyan 
fog ez működni, és mindezekről részletes tájékoztatást fogunk adni minden civil szervezet 
számára, és segítséget is nyújtunk abban, hogy hogyan kell ezt az új rendszert 
működtetni. 
 
A 2016. évi költségvetésünknek ezek a fő szempontjai és fő újdonságai. Kérdezem 
képviselő-társaimtól, hogy van-e ehhez valakinek hozzáfűzni valója vagy kérdése? 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. 
 
A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését a február 8-i együttes 
képviselő-testületi ülésen mind Szőc, mind Nyirád Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadta. 
 
Kérem, szavazzunk a Nyirádi Szociális Segítő Központ 2016. évi költségvetésének 
előterjesztés szerinti elfogadásáról! 
 
Az alpolgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2016. (II.11.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

16.421 eFt bevételi és 
16.421 eFt kiadási főösszeggel  

 
elfogadja a Nyirádi Szociális Segítő Központ 2016. évi költségvetését. 
 
Felelős:  Nagy Gábor alpolgármester és 

Molnárné Farkas Rita a Nyirádi Szociális Segítő Központ vezetője 
Határidő: azonnal 
 

A részletes költségvetés e jegyzőkönyv 1. melléklete 
 
 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Kérem, szavazzunk a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2016. évi költségvetésének előterjesztés 
szerinti elfogadásáról! 
 



 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. február 11-i nyilvános ülésének jegyzőkönyve 

7

Az alpolgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2016. (II.11.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

43.322 eFt bevételi és 
43.322 eFt kiadási főösszeggel  

 
elfogadja a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2016. évi költségvetését. 
 
Felelős:  Nagy Gábor alpolgármester és 

Szabóné Kecskés Mária a Nyirádi Nyitnikék Óvoda vezetője 
Határidő: azonnal 

 
A részletes költségvetés e jegyzőkönyv 1. melléklete 

 
 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Kérem, szavazzunk Nyirád Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének 
előterjesztés szerinti megalkotásáról! 
 
Az alpolgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
 

A rendelet e jegyzőkönyv 1. melléklete 
 
 
 
 
2. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉNEK 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Széles körben kértünk javaslatot az intézményvezetőktől, képviselőktől, civil szervezetek 
vezetőitől a 2016. évi munka- és ülésterv összeállításával kapcsolatban. A beérkezett 
javaslatokat az előterjesztésbe beépítettük, melyet képviselő-társaim megkaptak.  
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A nagycsaládosok egyesülete azt kéri, hogy nekik ne áprilisban, hanem a márciusi ülésen 
kelljen tájékoztatniuk a képviselő-testületet a működésükről. Javasolom az előterjesztés 
kérésüknek megfelelő módosítását. 
 
Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel a munka- és üléstervvel kapcsolatban? 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a képviselő-testület 2016. évi 
munka- és üléstervének előterjesztés szerinti elfogadásáról az elhangzott módosító 
javaslat figyelembevételével! 
 
Az alpolgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2016. (II.11.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyta a 
képviselő-testület 2016. évi munka- és üléstervét. 
 
Felelős:   Nagy Gábor alpolgármester és 

Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  azonnal és 2016. december 31. 
 

A munka- és ülésterv e jegyzőkönyv 2. melléklete 
 
 
 
 
3. TÁJÉKOZTATÓ A MOZGÁSSÉRÜLTEK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE 
HALIMBA, SZŐC, NYIRÁD CSOPORTJA 2015. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL 
 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Képviselő-társaim megkapták a csoport precíz beszámolóját a 2015. évi működésükről. 
Várom a kérdéseket, hozzászólásokat. 
 
Kovács Tibor a Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete Halimba, Szőc, Nyirád 
Csoportja vezetője 
Olvasták a tisztelt képviselők az eredményeinket, mely remek csapatunk és az 
Önkormányzat segítsége nélkül nem ment volna. Olvashatták, hogy sokat teszünk a 
közösségért és élünk a lehetőségeinkkel. Büszkék vagyunk az eredményeinkre. A 
legfontosabb, hogy mi is tudjunk adni az arra rászorulóknak. Jótékonysági bált rendeztünk, 
Borgátára gyűjtöttünk össze mintegy 300 ezer forintot, hogy a fogyatékkal élő 
gyermekeknek is lehetőséget tudjunk adni az üdülésre. Nyirádról, Szőcről és Halimbáról 
18 gyermeket tudtunk így támogatni. Nagyon jó programjaink voltak az elmúlt évben. 
Továbbra is nagy örömmel veszünk részt az önkormányzati rendezvényeken, amennyiben 
meghívást kapunk és megkapjuk a szükséges instrukciókat. Hálásan köszönjük az 
Önkormányzat segítségét és a képviselő-testületnek jó munkát kívánunk! 
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Nagy Gábor alpolgármester 
Köszönjük a kiegészítést. Civil szervezetek nélkül nincs közösségi élet egy községben. A 
nagycsaládos egyesület, a mozgássérültek egyesülete, a sport, a Nyugdíjas Klub, az 
Összefogás Nyirádért Egyesület, a polgárőrök nélkül megállna a közösségi élet és a 
közösségi rendezvények. Én is úgy gondolom, hogy ha a civil szervezetek segítségére 
számítunk, akkor nekünk is adni kell.  
 
Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel a mozgássérültek tájékoztatójával 
kapcsolatban? Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 
mozgássérültek csoportja 2015. évi működéséről szóló tájékoztató előterjesztés szerinti 
elfogadásáról! 
 
Az alpolgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2016. (II.11.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 
Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete Halimba, Szőc, Nyirád 
Csoportja 2015. évi működéséről készített tájékoztatót. 
 
Felelős:   Nagy Gábor alpolgármester 
Határidő:  azonnal 
 

A tájékoztató e jegyzőkönyv 3. melléklete 
 
 
 
 
4.. TÁJÉKOZTATÓ A NYIRÁD KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET 2015. ÉVI 
MŰKÖDÉSÉRŐL 
 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos beszámolót. Várom a kérdéseket, 
hozzászólásokat. 
 
Fermos László, a Nyirád Községi Sportegyesület elnöke 
Mi azzal a pénzeszközzel rendelkezünk, amit a képviselő-testület meg szokott szavazni 
számunkra. Nyilván jelenleg többet kértünk, mert valami fejlesztést muszáj volna 
kezdenünk. Pl. nagy szükség volna térfigyelő rendszerre, labdafogó hálóra. Mi is 
megkeressük a vállalkozókat, kaptunk ígéretet a szereléshez történő hozzájárulásra. 
Azokat a fejlesztéseket szeretnénk megvalósítani, amit a képviselőknek küldött anyagban 
leírtam.  
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Nagy Gábor alpolgármester 
Németh Jenő képviselő felvetette, hogy a korábbi tervekből hová tűnt a községi térfigyelő 
rendszer megvalósulása? A testülettel érintőlegesen átbeszéltük a kamerarendszert, a 
községben a 8 kamerával való térfigyelő rendszer kiépítése kb. 2,5 millió Ft-ból lehetne 
megvalósítható. A korábbi teljes pályázati anyagot az ajkai rendőrkapitánynak elküldtük, 
hogy az új jogszabályok alapján véleményezzék, ha onnan visszajön az anyag, akkor a 
testület mérlegelni fogja, illetve napirendre tűzi, hogy belefér-e a fejlesztéseinkbe. Eddig 
abszolút pozitív volt a szükségesség megítélése.  
 
Köszönöm a sportegyesület 15. évfordulójára megtartott, a község egyik legnagyobb 
rendezvényének megszervezését, a Magyar Parlamenti Futballcsapat meghívását, ez 
nagyon fontos volt mind Lasztovicza Jenő képviselő úr emléke, mind pedig a falu 
sportéletének szempontjából.  
 
Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a sportegyesület 2015. 
évi működéséről készült tájékoztató előterjesztés szerinti elfogadásáról! 
 
Az alpolgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2016. (II.11.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Nyirád 
Községi Sportegyesület 2015. évi működéséről készített tájékoztatót. 
 
Felelős:   Nagy Gábor alpolgármester 
Határidő:  azonnal 
 

A tájékoztató e jegyzőkönyv 4. melléklete 
 
 
 
 
5. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN A POLGÁRMESTER 
ÁLTAL HOZOTT DÖNTÉSEKRŐL 
 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. Várom a kérdéseket, 
észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az átruházott 
hatáskörben a polgármester által hozott döntésekről szóló tájékoztató előterjesztés szerinti 
elfogadásáról! 
 
Az alpolgármester 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 

9/2016. (II.11.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az átruházott 
hatáskörben a polgármester által hozott döntésekről szóló tájékoztatót. 
 
Felelős:   Nagy Gábor alpolgármester 
Határidő:  azonnal 
 

A tájékoztató e jegyzőkönyv 5. melléklete 
 
 

 
 
6.  TÁJÉKOZTATÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 
HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL 
 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést, várom a kérdéseket, 
észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a lejárt 
határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató előterjesztés 
szerinti elfogadásáról! 
 
Az alpolgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2016. (II.11.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a lejárt 
határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló 
tájékoztatót. 
 
Felelős:  Nagy Gábor alpolgármester 
Határidő: azonnal 
 

A beszámoló e jegyzőkönyv 6. melléklete 
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7. A TAPOLCA KÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÉRÍTÉSI DÍJAK 
VÁLTOZTATÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐTERJESZTÉS MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. A Tapolca Környéki Önkormányzati 
Társulás támogatása egy 20 ezer forintos nagyságrendű tételként szerepelt a korábbi 
évek költségvetéseiben, annak fejében, hogy a mi szociális munkánkat segítették. A 
társulás két rászoruló nyirádi lakos szociális segítését – mint támogató szolgáltatás – 
egészítette ki, de mint kiderült, az ügyfelek a továbbiakban nem tartanak igényt erre az 
ellátásra. Mivel annak idején az önkormányzat hozott arról döntést, hogy támogatjuk a 
társulást, ezért csak az önkormányzat dönthet arról is, hogy a továbbiakban nem 
támogatjuk őket. Az idei költségvetésbe ezt az összeget már be sem terveztük.  
 
Kérem, szavazzunk arról, hogy nem támogatjuk tovább a Tapolca Környéki 
Önkormányzati Társulást, mert nem vesszük igénybe a szolgáltatását. 
 
 
Az alpolgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2016. (II.11.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca Környéki 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa fenntartásában működő 
Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat 
által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési 
díjainak meghatározásáról szóló előterjesztést megtárgyalta.  
 
A képviselő-testület megállapította, hogy Nyirád településen a lakosság 
részéről nincs igény a támogató szolgáltatásra, ezért azt az önkormányzat 
a továbbiakban nem kívánja igénybe venni. 
 
A képviselő-testület megbízza az alpolgármestert, hogy a döntésről szóló 
határozatot küldje meg a Társulás elnökének további intézkedés végett. 
 
Felelős:   Nagy Gábor alpolgármester 
Határidő:  2016. március 5. 
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8. TÉRÍTÉSMENTES ÁTVÉTELRE FELAJÁNLOTT, NYIRÁDI BEÉPÍTETLEN 
TERÜLETEK ELFOGADÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. A Nyirádi Mezőgazdasági, Ipari és 
Szolgáltató Kft. két kertrészt az önkormányzatnak kíván ajándékozni, melyről szóló 
térképkivonatot szintén megkaptátok. Véleményem szerint az ajándékozó egyszerűen 
szabadulni szeretne ezektől a földektől. A szerződéstervezetben a telkek értékét 20-30 
ezer forintra becsülték, az ügyvédi és átírási költségeket nekünk kellene viselni. Nincs 
értelme kifizetni közel 100 ezer forintos költséget arra, hogy ezek a földek csak gondot és 
pluszmunkát adjanak az önkormányzatnak. Szolgalmi útrész az egyik, osztatlan közös 
tulajdonú terület a másik, ahol kb. 200 tulajdonos közül lennénk egy, és ezért még 
fizessünk is, ennek értelmét nem látom. Ezért szerepel az előterjesztésben határozati 
javaslatként, hogy ne fogadjuk el az ingatlanokat. Kérem, szavazzunk! 
 
Az alpolgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2016. (II.11.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete nem fogadja el a 
Nyirádi Mezőgazdasági, Ipari és Szolgáltató Kft. (8300 Tapolca, Batsányi 
János utca 22.) által az önkormányzatnak ajándékba felajánlott Nyirád 
belterület 247 és 408 hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű 
ingatlanokat. 

 
Indokolás 

 
Nyirád Község Önkormányzata a kft. által felajánlott ingatlanokat 
hasznosítani nem tudja, valamint a járulékos adminisztrációs költségek 
meghaladják az ingatlanok értékét, ezért azok térítésmentes átvételéhez a 
képviselő-testület nem járul hozzá. 
 
A képviselő-testület megbízza az alpolgármestert, hogy a kft. képviselőjét, 
Császár László végelszámolót döntéséről e határozat megküldésével 
tájékoztassa. 
 
Felelős:   Nagy Gábor alpolgármester 
Határidő:  2016. február 26. 
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9. LETELEPEDÉSI TÁMOGATÁS FELTÉTELEINEK MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. Nagyon sokszor beszéltünk már 
arról, hogy milyen feltételekkel támogatjuk a Nyirádon letelepedni szándékozó, családi 
házat építő fiatalokat. Egyedi esetekben döntöttünk már támogatás odaítéléséről, azonban 
szükség van egy általánosan megfogalmazott, a feltételeket konkrétan tartalmazó 
határozatra, melyből az érdeklődők pontosan informálódhatnak. Nincs változás a 
feltételekben az eddigiekhez képest. 
 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk a letelepedési támogatás feltételeinek előterjesztés szerinti megállapításáról! 
 
Az alpolgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2016. (II.11.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonában lévő, a nyirádi Nyírfa, Sport és Szeptember 4. utcában 
található, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokat lakóház 
építése céljából értékesíti.  
 
A képviselő-testület az ingatlan eladási árát ingatlanforgalmazó-
értékbecslő szakértő által készített értékelési bizonyítvány alapján állapítja 
meg. Az értékbecslés ellenértékét az önkormányzat, mint eladó fizeti meg. 
 
Ha az építkezni szándékozó az ingatlan árát megfizeti, és a telekhatáron 
belülre a vezetékes ivóvizet és a villanyáramot bevezetteti, valamint a 
lakóházra vonatkozó jogerős építési engedélyt az önkormányzati 
hivatalban bemutatja, az önkormányzat a befizetett telekár nettó értékét 
letelepedési támogatásként részére visszautalja.  
 
A letelepedési támogatás további feltétele, hogy a támogatott támogatási 
szerződés aláírásával vállalja, hogy az ingatlanon három éven belül 
lakóházat épít, és azt 10 évig nem adja el. A támogatott hozzájárul ahhoz, 
hogy az önkormányzat javára a 10 évre szóló elidegenítési tilalmat a 
földhivatali ingatlan-nyilvántartásba bejegyezzék. 
 
A támogatási szerződésben a felek rögzítik, hogy a jogerős 
használatbavételi engedély megszerzését követő 10 napon belül az 
építkezők Nyirád községben állandó lakóhelyet létesítenek.  
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A támogatási szerződésben a felek rögzítik továbbá, hogy ha a támogatott 
a szerződésben vállalt kötelezettségét megszegi, a letelepedési 
támogatásnak az évenkénti inflációval növelt összegét az 
önkormányzatnak visszafizeti. 
 
A képviselő-testület megbízza az alpolgármestert, hogy az építkezni 
szándékozó ügyfeleket a letelepedési támogatás feltételeiről tájékoztassa. 
 
Felelős:   Nagy Gábor alpolgármester 
Határidő:  folyamatos 

 
 
 
 
10. ERDEI ESZTER ÉPÍTÉSI TELEK ÜGYÉNEK MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Képviselő-társaim megkapták az előterjesztést, melyben olvashatták, hogy Erdei Eszter 
sem az eredetileg megállapított 2015. szeptember 30-i határidőig nem kötötte meg az 
adásvételi szerződést, nem fizette meg a telek árát, sem pedig az erre ismételten felszólító 
2016 januári levelünkre nem reagált, ezért az építési telek tulajdonba adásáról szóló 
határozat előterjesztés szerinti visszavonását javasolom.  
 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a határozat előterjesztés 
szerinti visszavonásáról, mely Erdei Eszter részére építési telket tulajdonba adásáról szól! 
 
Az alpolgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2016. (II.11.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete visszavonja a 61/2015. 
(VIII.18.) határozatát, mely szerint az önkormányzat tulajdonában lévő, a 
Nyirád, Nyírfa utca 20. szám alatti, 911/71 helyrajzi számú építési telek 
tulajdonjogát a képviselő-testület 1/1 tulajdoni arányban átruházza Erdei 
Eszter, 8454 Nyirád, Sport utca 3. szám alatti lakos részére. 
 

Indokolás 
 
Erdei Eszter (a továbbiakban: ügyfél) az építési telek iránti kérelmében 
vállalta, hogy a vételárat szeptember 30. napjáig megfizeti. Sem e 
vállalásának nem tett eleget, sem az adásvételi szerződést nem kötötte 
meg, és mulasztását sem indokolta, ezért a képviselő-testület a tulajdonba 
adásról szóló határozatát visszavonja.  
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A képviselő-testület megbízza az alpolgármestert, hogy döntéséről az 
ügyfelet jelen határozat megküldésével tájékoztassa. 
 
Felelős:   Nagy Gábor alpolgármester 
Határidő:  2016. február 26. 

 
 
 
11. KISS TAMÁS ÉS SZABÓ ZSANETT ÉPÍTÉSI TELEK MEGVÁSÁRLÁSA IRÁNTI 
KÉRELMÉNEK MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. Várom a kérdéseket, 
észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. 
 
Kérem, szavazzunk arról, hogy a kért építési telket Kiss Tamás és Szabó Zsanett részére 
2016. június 30. napjáig a képviselő-testület fenntartja! 
 
Az alpolgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
15/2016. (II.11.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonában lévő, a Nyirád, Szeptember 4. utca 25. szám alatti, 911/53 
helyrajzi számú építési telket 2016. június 30. napjáig fenntartja Kiss 
Tamás és Szabó Zsanett Nyirád, Ady Endre utca 19. szám alatti lakosok 
részére és kérelmére, tulajdonba adás céljából. 
 
Mivel a kérelmezők az ingatlan megvásárlását az új családi és 
otthonteremtési támogatás részükre történő megítélésétől tették függővé, 
ezért a képviselő-testület felhívja az ügyfeleket, hogy az építési telek iránti 
igényüket 2016. június 30. napjáig véglegesítsék. Amint ez megtörténik, az 
önkormányzat saját költségén megrendeli ingatlanforgalmazó-értékbecslő 
szakértőnél az ingatlan értékbecslését, és ezt követően a képviselő-
testület a soron következő ülésén megállapítja az ingatlan eladási árát, 
valamint dönt az ingatlan tulajdonba adásáról a kérelmezők részére. 
 
A képviselő-testület megbízza az alpolgármestert, hogy döntéséről az 
építkezni szándékozó ügyfeleket jelen határozat megküldésével 
tájékoztassa. 
 
Felelős:   Nagy Gábor alpolgármester 
Határidő:  2016. február 17. 
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12. KOVÁCS FERENC ÉS FELESÉGE ÉPÍTÉSI TELEK MEGVÁSÁRLÁSA IRÁNTI 
KÉRELMÉNEK MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. Várom a kérdéseket, 
észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. 
 
Kérem, szavazzunk arról, hogy a kért építési telket Kovács Ferenc és felesége részére 
2016. június 30. napjáig a képviselő-testület fenntartja! 
 
Az alpolgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
16/2016. (II.11.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonában lévő, a Nyirád, Nyírfa utca 13. szám alatti, 911/11 helyrajzi 
számú építési telket 2016. június 30. napjáig fenntartja Kovács Ferenc és 
felesége, Kovácsné Bányai Andrea Gabriella, Nyirád, Május 1. utca 12. 
szám alatti lakosok részére és kérelmére, tulajdonba adás céljából. 
 
Mivel a kérelmezők az ingatlan megvásárlását az új családi és 
otthonteremtési támogatás részükre történő megítélésétől tették függővé, 
ezért a képviselő-testület felhívja az ügyfeleket, hogy az építési telek iránti 
igényüket 2016. június 30. napjáig véglegesítsék. Amint ez megtörténik, az 
önkormányzat saját költségén megrendeli ingatlanforgalmazó-értékbecslő 
szakértőnél az ingatlan értékbecslését, és ezt követően a képviselő-
testület a soron következő ülésén megállapítja az ingatlan eladási árát, 
valamint dönt az ingatlan tulajdonba adásáról a kérelmezők részére. 
 
A képviselő-testület megbízza az alpolgármestert, hogy döntéséről az 
építkezni szándékozó ügyfeleket jelen határozat megküldésével 
tájékoztassa. 
 
Felelős:   Nagy Gábor alpolgármester 
Határidő:  2016. február 17. 
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13. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2016-BAN BENYÚJTANI KÍVÁNT 
PÁLYÁZATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Németh Jenő képviselővel tegnap este is és ma is - ma kiegészülve Andrónyi Miklós 
képviselővel - pályázati megbeszéléseken voltunk, és egyértelműen körvonalazódott 
számunkra az, hogy előre kell dolgoznunk. Ennek nagy részéről munkamegbeszélésen 
már tájékoztattalak benneteket. A tegnapi és a mai nap csak megerősített bennünket 
abban, hogy terveket kell létrehoznunk, felméréseket kell végeznünk ahhoz, hogy 
beleférjünk a beadási határidőkbe.  
 
Ezzel kapcsolatban a legsürgetőbb feladatok a következők: döntsünk abban, hogy 
bekérünk három tervezőtől árajánlatot a konyha teljes felújítására és étkezde kialakítására 
a korábbi terveknek megfelelően.  
 
Kérem, járuljatok hozzá ahhoz, hogy az energetikai tanúsítványokat beszerezzük az 
önkormányzati épületekkel kapcsolatban, ugyanis a tanúsítvány része az energetikai 
auditnak, melyre valószínű, hogy szintén szükség lesz. Az audit a tanúsítványból dolgozik, 
tehát így is, úgyis el kell készíttetnünk. Az energetikai tanúsítvány elkészítésére vonatkozó 
árajánlatot megkaptátok korábban elektronikus formában. Amennyiben a tervezőktől az 
árajánlatok beérkeznek, testületi döntést kérek majd arról, hogy melyikkel terveztetjük meg 
a konyhafelújítást és az étkezde kialakítását.  
 
Amíg dolgoznak a mérnökök, addig mi itt, a hivatalban elkezdjük a pályázati adatlapok és 
a kitöltési útmutatók alapján összegyűjteni azokat az adathalmazokat, együtt az 
intézményvezetőkkel, amelyek a szóba jöhető 5 pályázathoz szükségesek lesznek. Tehát 
részben egy papír alapú előkészítés, adatgyűjtés folyik, részben pedig a tervezői oldalról 
is elindul ez a folyamat annak érdekében, hogy mindennel határidőben elkészüljünk.  
 
Kérem, szavazzunk arról, hogy három tervezőt megkeresünk árajánlat készítésére, illetve 
a korábban kiküldött árajánlat alapján az energetikust megbízzuk az önkormányzati 
épületek energetikai tanúsítványának elkészítésével.  
 
Az alpolgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
17/2016. (II.11.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza az 
alpolgármestert, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő konyha teljes 
felújítására, valamint étkezde kialakítására vonatkozóan bízzon meg 
három tervezőt árajánlat elkészítésével. 
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A képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert, hogy kössön 
szerződést Hoffmann László (Ajka, Kandó K. lkp. 11.) energetikai 
tanúsítóval a Nyirádi Civil Ház (26.400 Ft + ÁFA), az önkormányzati hivatal 
(39.800 Ft + ÁFA), az orvos szolgálati lakás (38.200 Ft + ÁFA), a konyha 
(37.900 Ft + ÁFA), valamint az egészségház (38.900 Ft + ÁFA) épületek 
energetikai tanúsításának elkészítésére.  
 
Az összesen 181.200 Ft + ÁFA szolgáltatói díj fedezetét a képviselő-
testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésében, a 2015. évi 
pénzmaradvány terhére biztosítja. 
 
Felelős:   Nagy Gábor alpolgármester 
Határidő:  2016. március 4. 
 
 

 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Kérdezem, hogy mi a véleményetek a tornacsarnok energetikai tanúsítványának 
elkészíttetéséről? 
 
Németh Jenő képviselő 
Véleményem szerint, ha most nem is pályázunk a felújítására, a többi önkormányzati 
épülettel együtt csináltassuk meg ezt is, mert ugyan más használatában, de a mi 
tulajdonunkban van az épület. Szemmel látható a romlása, nem sokáig lehet elodázni a 
felújítását. A tanúsítvány elkészíttetése után pedig meg kell nézni, melyek azok a felújítási 
munkák, amiket mindenképpen meg kellene csináltatni az épületen.  
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Köszönöm, teljes mértékben egyetértek veled. Azért kérem, hogy a tornaterem energetikai 
tanúsítványának megrendelését külön határozattal szavazzuk meg, mert nem 
önkormányzati működtetésű épületről van szó. Erről a KLIK felé jelzést kell majd tennünk.  
 
Kérem, szavazzunk arról, hogy a tornacsarnok energetikai tanúsítványát is elkészíttetjük a 
többi önkormányzati épülettel együtt, az előzőleg megküldött árajánlat szerint. 
 
Az alpolgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
18/2016. (II.11.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza az 
alpolgármestert, hogy kössön szerződést Hoffmann László (Ajka, Kandó 
K. lkp. 11.) energetikai tanúsítóval a tornacsarnok épülete energetikai 
tanúsításának elkészítésére.  
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A szolgáltatói díj 139.300 Ft + ÁFA, melynek fedezetét a képviselő-testület 
az önkormányzat 2016. évi költségvetésében, a 2015. évi pénzmaradvány 
terhére biztosítja. 
 
Felelős:   Nagy Gábor alpolgármester 
Határidő:  2016. március 4. 

 
 
 
 
14. VEGYES ÜGYEK 
 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Veszprém megye 3. sz. választókerületének elnöke, Fenyvesi Zoltán egy kéréssel fordult 
önkormányzatunkhoz. Amennyiben egyetért a testületünk vele, határozatban tiltakozzunk 
a kötelező betelepítési kvóta magyarországi bevezetése ellen. Véleményem szerint ezt a 
kérésüket mindenképpen támogatni kell, hiszen az emberek nyugalma nagyban függ attól, 
hogy országunkba ellenőrizetlenül ne érkezzenek emberek. Amennyiben a tisztelt 
képviselő-testület egyetért azzal, hogy határozattal utasítsuk el a kötelező betelepítési 
kvóta magyarországi bevezetését, kérem, szavazzunk erről! 
 
Az alpolgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
19/2016. (II.11.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elutasítja a kötelező 
betelepítési kvótát. A kötelező betelepítési kvóta növeli a bűnözés 
kockázatát, veszélyeztetheti kultúránkat, és túlzott terheket jelentene a 
szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre. 
Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg 
az illegális migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvóta életbe 
lépését! 
Felelős:   Nagy Gábor alpolgármester 
Határidő:  azonnal 
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ÖNKORMÁNYZATI DOLGOZÓK ÉS A NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMNYZATI HIVATAL 
CAFETERIA SZABÁLYZATA JÓVÁHAGYÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
A költségvetésnél említettem, hogy a cafeteria 2016-ban differenciáltan lesz a nyirádi 
dolgozóknál kifizetve. Emiatt idéntől cafeteria szabályzatot kell bevezetnünk annak 
érdekében, hogy mindenki objektív alapokon, a szabályozásnak megfelelően kapja meg a 
neki járó juttatást. A jegyző asszony irányításával és segítségével, valamint az 
intézményvezetők közreműködésével létrejöttek mind az önkormányzati, mind a hivatali 
szabályzat tervezetek.  
 
Egy pontot emelek ki, ami új elem, és az élelmezésvezető jelzése alapján került a 
szabályzatba, hogy a megemelt cafeteriával kötelezzük a dolgozókat arra, hogy a többletet 
a konyhán költsék el. A normatívából rendkívül nehezen tud kijönni a konyha, mivel nincs 
olyan ember, aki mind a 20 napon igénybe venné az ebédet, miközben azokon a napokon, 
amikor finom, húsos étel van, akár több adagot is elvinne. E jelzés alapján nem emeltük 
meg a 10 ezer forintos keretet, hanem pont a hagyományos, választható cafeteria 
juttatások kerültek megfogalmazásra a szabályzatokban, mint pl. Széchenyi pihenő kártya, 
Erzsébet utalvány, iskolakezdési támogatás, önkéntes nyugdíj-, önkéntes 
egészségpénztár és munkahelyi étkezés.  
 
Itt havonta minimális összegről, nettó 1.800 Ft-ról van szó nagyságrendileg, de a 200 ezer 
forint fölé nem tudtunk menni. Ez az a fontos változás, amit majd az intézményvezetők is 
kommunikálnak a dolgozóik felé.  
 
Jogszabály írja elő, hogy az önálló intézmények önállóan alkossák meg a cafeteria 
szabályzatukat. Kérem, szavazzunk a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal cafeteria 
szabályzatának előterjesztés szerinti jóváhagyásáról! 
 
Az alpolgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
20/2016. (II.11.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és 
jóváhagyja a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal cafeteria szabályzatát. 
 
Felelős:   Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  azonnal és folyamatos 
 

A cafeteria szabályzat e jegyzőkönyv 7. melléklete 
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Nagy Gábor alpolgármester 
Kérem, szavazzunk Nyirád Község Önkormányzata cafeteria szabályzatának előterjesztés 
szerinti jóváhagyásáról! 
 
Az alpolgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2016. (II.11.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és 
jóváhagyja Nyirád Község Önkormányzata cafeteria szabályzatát. 
 
Felelős:   Nagy Gábor alpolgármester 
Határidő:  azonnal és folyamatos 
 

A cafeteria szabályzat e jegyzőkönyv 8. melléklete 
 
 
 
 

Nagy Gábor alpolgármester 
Kérem, szavazzunk a Nyirádi Szociális Segítő Központ cafeteria szabályzatának 
előterjesztés szerinti jóváhagyásáról! 
 
Az alpolgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
22/2016. (II.11.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és 
jóváhagyja a Nyirádi Szociális Segítő Központ cafeteria szabályzatát. 
 
Felelős:   Molnárné Farkas Rita intézményvezető 
Határidő:  azonnal és folyamatos 
 

A cafeteria szabályzat e jegyzőkönyv 9. melléklete 
 
 
 
 

Nagy Gábor alpolgármester 
Kérem, szavazzunk a Nyirádi Nyitnikék Óvoda cafeteria szabályzatának előterjesztés 
szerinti jóváhagyásáról! 
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Az alpolgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
23/2016. (II.11.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és 
jóváhagyja a Nyirádi Nyitnikék Óvoda cafeteria szabályzatát. 
 
Felelős:   Szabóné Kecskés Mária óvodavezető 
Határidő:  azonnal és folyamatos 
 

A cafeteria szabályzat e jegyzőkönyv 10. melléklete 
 
 
 
 

Nagy Gábor alpolgármester 
A következő témánk Nyirád Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata 
4. függelékének módosítása. Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. A 4. 
függelék Nyirád Község Önkormányzata kormányzati funkcióit rögzíti, melyeket a 
jogszabályi változásoknak megfelelően módosítani szükséges. Kérdezem, hogy van-e 
kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk az SZMSZ 4. függelékének előterjesztés szerinti módosításáról! 
 
Az alpolgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
24/2016. (II.11.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-
testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2014. (XI.21.) 
önkormányzati rendelet 4. függelékét, mely Nyirád Község 
Önkormányzata kormányzati funkcióit rögzíti, a következők szerint 
módosítja: 
 
A kormányzati funkciók közül törlésre kerülnek a 
 
„102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 
 107054 Családsegítés” 

 
kormányzati funkciók. 
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A 2016.január 1-jétől használt új kormányzati funkciók: 
 
„096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
102031 Idősek nappali ellátása” 
 
A 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások kormányzati funkció neve 
módosul. Új elnevezése: Család és gyermekjóléti szolgáltatások. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  azonnal 
 

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 4. függelék e 
jegyzőkönyv 11. melléklete 

 
 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Az előzőekből következően szükséges módosítani a Nyirádi Szociális Segítő Központ 
alapító okiratának 4.4 pontját, melyben szintén ugyanazokat a kormányzati funkcióikat kell 
helyesen rögzíteni, mint ahogy azt az SZMSZ 4. függelékében tettük. Kérdezem, hogy 
van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. 
Kérem, szavazzunk a Szociális Segítő Központ alapító okiratának előterjesztés szerinti 
módosításáról! 
 
Az alpolgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
25/2016. (II.11.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirádi Szociális 
Segítő Központ Alapító okiratának 4.4 pontját, mely a Nyirádi Szociális 
Segítő Központ alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölését rögzíti, a következők szerint módosítja: 
 
A kormányzati funkciók közül törlésre kerülnek a 
 
„102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 
 107054 Családsegítés” 

 
kormányzati funkciók, és helyettük a 
 
„102031 Idősek nappali ellátása” 

 
kormányzati funkciót veszi használatba. 
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A 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások kormányzati funkció új elnevezése 
Család és gyermekjóléti szolgáltatások. 
 
Felelős:   Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  azonnal 
 

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat e 
jegyzőkönyv 12. melléklete 

 
Németh Jenő képviselő 
A pályázatokat figyelve azon gondolkodtunk, hogy melyek lennének a legfontosabbak, 
legsürgetőbbek a falu szempontjából. A területfejlesztési pályázatok között megjelent egy 
kiírás, mely szerint a belterületek csapadékvíz-elvezetési rendszerei karbantartását, 
építését lehetne megcélozni, és a külterületekről a belterületre érkező csapadékvíz 
kezelését lehetne megoldani.  
 
Korábban már szóba került, hogy nem megoldott az Alkotmány utca végén a csapadékvíz 
elvezetése, mert nincs árok, illetve a buszmegállói oldalon sincs csorga. Több alkalommal 
előfordult, hogy a Dabosból lezúduló csapadékvíz elöntötte a József Attila utcai házak 
pincéit és magát az úttestet is, mert a szélső ház mellett sincs meg az árok, ott van 
közvetlenül a szántás. A József Attila és a Béke utca találkozásánál nagy eső alkalmával 
vízállás van. A Béke utcában lakó idősebb emberek elmondása szerint az utca mögötti 
földek mentén volt egy vízkivezető árok a József Attila utcára, amit föltöltöttek. Van a 
Forrás-kút felé a Kossuth utca irányából bejövő víz is, mert ott sincs megoldva az 
elvezetése.  
 
Volna tehát megoldandó feladat bőven, talán még a felsoroltakon kívül is, ezeket a 
területeket fel kellene mérni, és egy pályázat szintű anyagot összeállítani. Egy-egy 
nagyobb esőzésnél ezek a problémák folyamatosan jelentkeznek, az emberek jogosan 
várják el tőlünk a megoldást. Kérem, ezt gondoljuk át, ha nem is most, de pl. a következő 
ülésig.   
 
Papp Attila képviselő 
Javasolom, hogy egy munkamegbeszélés keretében a testület minden tagja vegyen részt 
az ezzel kapcsolatos és szükséges falubejáráson.  
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Igen, megbeszéltük, hogy a teljes testület - Turi Jánossal kiegészülve - egy teljes 
falubejárást fog végezni, egyetértek ennek szükségességével. Jogos a lakosság igénye, 
hogy ezt a problémát megoldja az önkormányzat. Azt már tisztáztuk, hogy ezzel 
kapcsolatos pályázat jelenleg nem esélyes. Andrónyi Miklós képviselő-társamtól, mint ez 
ügyben abszolút jártas szakembert kérdezem, hogy egy ilyen nagyságrendű feladat 
megoldása saját erőből mit jelentene? 
 
Andrónyi Miklós képviselő 
Olyan pályázati kiírással találkoztam, mely szerint tanulmánytervet kell készíteni a 
megoldásra. Elemzést kell végezni pl. csapadékvíz elvezetésnél, hogy bizonyos 
csapadékvíz mennyiségnél melyek a veszélyeztetett ingatlanok, és azok milyen 
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mértékben károsodnak. Ez egy digitális szintvonalas térkép, ez szükségeltetne alapból, 
amelyből tovább lehetne dolgozni. A költségét nem ismerem. Ajkán tervezünk egy ilyet 
készíttetni Tósokon, tartok tőle, hogy a terveztetés költsége ott hétszámjegyű lesz.  
 
Önerőből Nyirádon a közcélú foglalkoztatottak bevonásával lehetne csökkenteni a 
költségeket, számolni kell szolgalmi eljárásokkal is, mert, ahogy mondtátok, 
magánterületeken lettek az árkok betöltve, és azokon kellene újakat kiépíteni.  
Az Alkotmány utcára már volt korábban egy felmérésünk, arra van is árajánlatunk, hogy 
mennyibe kerülne, azt végig kell gondolni, hogy a saját forrásunk megvan-e hozzá. 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Azt javasolom, hogy rögzítsük, hogy ezzel a megoldandó problémával mindenképpen 
foglalkoznunk kell, és március hónapban tegyük meg az említett falubejárást.  
 
Andrónyi Miklós képviselő 
Tegyük meg mindenképpen, hogy legyen egy koncepciónk erre vonatkozóan.  
 
Németh Jenő képviselő 
Komolytalannak tűnhet a kérdésem, de komoly választ várok rá. Reggelente látom, amikor 
a piacon felkapcsolják a villanyt, és az árusok a hosszabbítót beviszik a gépkocsiba, ott 
rezsóval melegítik az utasteret, a zöldséges pedig bekapcsolja az infra-lámpát. Aztán égve 
felejtődik a villany napközben is, néha egész éjszakára, és fogy az energia. Gondolom, 
nem fizetnek az árusok a villanyhasználatért, véleményem szerint valamit tennünk kéne. 
Nem tudom, milyen bevételünk van ezektől az emberektől a piacon? 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Nem lehet bevételünk, ugyanis pályázati támogatással készült a piac, és a vállalt 5 éves 
időtartamig nem kérhetünk helypénzt, mert termelői piacként van nyilvántartva.  
 
Molnárné Farkas Rita, a Nyirádi Szociális Segítő Központ vezetője 
Van egy külön villanyórája a piacnak. Először úgy működött, hogy a Szociális Segítő 
Központban volt a villanyóra szekrény kulcsa, de mivel az árusok előbb érkeznek, mint 
ahogy mi nyitunk, tudomásom szerint most náluk is van egy kulcs. 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
A következő képviselő-testületi ülésen napirendre tűzzük ezt a témát, és akkor fogok 
válaszolni a Németh Jenő képviselő által feltett kérdésekre. Időt kérek a felkészüléshez. A 
következő ülésen minden információ birtokában leszünk, és dönteni fogunk erről. 
Köszönöm a jelzést. 
 
Megállapítom, hogy mai ülésünknek több napirendi pontja nincs. Köszönöm képviselő-
társaim munkáját, az ülést 1815 órakor bezárom. 
 

Kmf. 
 
 


