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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. április 7. 1700 óra 
 
A képviselő-testületi ülésre meghívottak: 
 
1. Merics Erika   Helyi Választási Bizottság elnöke 
2. Andrónyi Miklós  képviselő 
3. Csikány Róbert Árpádné képviselő 
4. Horváth Zoltán  képviselő 
5. Németh András  képviselő; az Összefogás Nyirádért Egyesület elnöke 
6. Németh Jenő  képviselő 
7. Papp Attila   képviselő; a Polgárőrség elnöke 
8. Lovasi Erika  jegyző 
9. Molnárné Farkas Rita Szociális Segítő Központ intézményvezetője 
10. Szabóné Kecskés Mária óvodavezető 
11. Hockné Kárer Gyöngyi élelmezésvezető 
12. Óvodai Szülők Közössége  Bodó Márta 8454 Nyirád, Ady E. u. 17. 
13. Iskolai Szülők Közössége Molnárné Mencseli Katalin 8454 Nyirád, Széchenyi u. 37. 
14. Búzavirág Nyugdíjas Klub  Nyirád, Petőfi S. u. 18. - Kovács József 
15. Kék Cinke Alapítvány   Nyirád, Széchenyi u. 36. - Bokorné Tasner Márta 
16. Nyirád és Térsége Nagycsaládosainak Közhasznú Egyesülete - Nyirád, Petőfi S. u. 18. 

– Molnárné Budai Angelika 
17. Nyirád Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete Nyirád, Erzsébet tér 1. - Németh László 
18. Nyirád Községért Alapítvány Nyirád, Szabadság u. 3. - Ferencziné Hoffmann Ilona 
19. Iskola a Gyermekeinkért Közalapítvány Nyirád, Szabadság u. 1. – Hoffmann István 
20. Nyirádi Községi Sport Egyesület Nyirád, Béke u. 54. - Fermos László 
21. Rókadombi Horgász Egyesület Nyirád, Petőfi S. u. 18. – Vajai László 
22. Zeusz Testépítő Klub Nyirád, Petőfi S. u. 18. – Renner István 
23. Veszprém Megyei Mozgássérültek Egyesülete Halimba, Szőc, Nyirád Csoportja 8452 

Halimba, Arany J. u. 10. – Kovács Tibor 
Nyirád község lakossága 
 
Az ülésen jelen vannak:  
 

1. Nagy Gábor   polgármester 
2. Andrónyi Miklós   képviselő 
3. Csikány Róbert Árpádné  képviselő 
4. Horváth Zoltán   képviselő 
5. Németh András   képviselő 
6. Németh Jenő   képviselő 
7. Papp Attila   képviselő 
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Merics Erika   a Helyi Választási Bizottság elnöke 
Lovasi Erika   jegyző  
 
Molnárné Budai Angelika  Nyirád és Térsége Nagycsaládosok Kh.  

Egyesülete elnöke 
   Kovács József  Búzavirág Nyugdíjas Klub vezetője 

Molnárné Farkas Rita Nyirádi Szociális Segítő Központ vezetője 
Szabóné Kecskés Mária Nyirádi Nyitnikék Óvoda vezetője 
Hockné Kárer Gyöngyi  élelmezésvezető 
Némethné Vratnik Irén szociális és igazgatási ügyintéző 
 
2 fő érdeklődő 
 
 

A képviselő-testület létszáma: 7 fő 
 
Jelenlévő képviselők száma:  7 fő 
 
Az ülést vezeti:    Nagy Gábor polgármester 
 
Jegyzőkönyvvezető:   Kovács Károlyné igazgatási ügyintéző 
 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Tisztelettel köszöntöm a Helyi Választási Bizottság elnökét, a képviselő-testület tagjait, az 
intézményvezetőket, a civil szervezetek képviselőit, a hivatal dolgozóit és minden 
jelenlévőt.  
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület mind a 7 tagja jelen van, az ülés határozatképes.  
 
Kérdezem, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban van-e 
módosító javaslat? Megállapítom, hogy a képviselő-testület részéről módosító javaslat 
nincs.  
 
Ügyrendi javaslattal élek, kérem, hogy az új önkormányzati képviselő eskütétele a 7. 
helyett a 3. napirendi pont legyen, e szerint módosuljon a mai ülés napirendje. Kérem, aki 
javaslatommal egyetért, kézfeltartással jelezze! 
 
 

A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-
testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért a 
napirendi pontok sorrendjének előterjesztés szerinti módosításával. 

 
 
Nagy Gábor polgármester 
A mai ülés napirendje a következő: 
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1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója az időközi polgármester 

választás eredményéről 
Előterjesztő: Merics Erika, a HVB elnöke 
 

2. A polgármester eskütétele 
Előterjesztő: Merics Erika, a HVB elnöke 
 

3. Új önkormányzati képviselő eskütétele 
Előterjesztő: Lovasi Erika jegyző 
 

4. A polgármesteri program ismertetése 
Előterjesztő: polgármester 
 

5. Alpolgármester választás, az alpolgármester eskütétele 
Előterjesztő: polgármester 
 

6. A polgármester illetményének és költségtérítésének megtárgyalása 
Előterjesztő: Lovasi Erika jegyző 
 

7. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 
Előterjesztő: Lovasi Erika jegyző 
 

8. A Búzavirág Nyugdíjas Klub működéséről szóló tájékoztató 
megtárgyalása 
Előterjesztő: Kovács József klubvezető 

  
9. A Nyirád és Térsége Nagycsaládosainak Kh. Egyesülete működéséről 

szóló tájékoztató megtárgyalása 
Előterjesztő: Molnárné Budai Angelika 
 

10. A közoktatási, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátások térítési díjairól szóló 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelet 
módosításának megtárgyalása 
Előterjesztő: Lovasi Erika jegyző 
 

11. A Nyirádi Szociális Segítő Központ szakmai beszámolójának 
megtárgyalása 
Előterjesztő: Molnárné Farkas Rita intézményvezető 
 

12. A Nyirádi Szociális Segítő Központ Szakmai Programja 
jóváhagyásának megtárgyalása 
Előterjesztő: Molnárné Farkas Rita intézményvezető 
 

13. A Nyirádi Szociális Segítő Központ Házirendje jóváhagyásának 
megtárgyalása 
Előterjesztő: Molnárné Farkas Rita intézményvezető 
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14. A Nyirádi Szociális Segítő Központ Szolgáltatási Rendje 
jóváhagyásának megtárgyalása 
Előterjesztő: Molnárné Farkas Rita intézményvezető 
 

15. A Nyirádi Szociális Segítő Központ Szervezeti és Működési 
Szabályzata jóváhagyásának megtárgyalása 
Előterjesztő: Molnárné Farkas Rita intézményvezető 
 

16. A Gyermekjóléti Szolgálat működéséről szóló beszámoló 
megtárgyalása 
Előterjesztő: Illés Olga családsegítő 
 

17. Az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása 
Előterjesztő: Lovasi Erika jegyző 
 

18. A tornaterem gázfűtése megterveztetésének megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

19. Építési telek megvásárlása iránti kérelem megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

20. Vegyes ügyek 
 
 
 
 
1. A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG TÁJÉKOZTATÓJA A VÁLASZTÁS 
EREDMÉNYÉRŐL 
 
 
Merics Erika, a Helyi Választási Bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket. Gratulálok Nagy Gábornak a polgármesterré 
választásához, és gratulálok Csikány Róbert Árpádné önkormányzati képviselőnek, aki a 
kiesett képviselői helyre került. Ismertetem a 2016. április 3-án megtartott időközi 
polgármester választás eredményét.     
 
A tájékoztató e jegyzőkönyv 1. melléklete 
 
 
 
2. A POLGÁRMESTER ESKÜTÉTELE 
 
Merics Erika, a Helyi Választási Bizottság elnöke 
Átadom a megválasztott polgármester, Nagy Gábor részére a megbízólevelet, és kérem, 
hogy tegye le az esküt. 
 
Nagy Gábor polgármester esküt tett. Erről esküokmányt írt alá, mely e jegyzőkönyv 2/1. 
melléklete. 
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3. AZ ÚJ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ ESKÜTÉTELE 
 
 
Lovasi Erika jegyző 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. 
törvény 21. § (1) bekezdése szerint „Ha az egyéni listáról megválasztott képviselő helye 
üresedik meg, helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép.” 
 
Nagy Gábor 2016. április 3-án megüresedett képviselői helyére a törvény értelmében a 
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napján megtartott 
választásán a következő legtöbb szavazatot elért Csikány Róbert Árpádné lép.  
 
Nagy Gábor polgármester 
Szeretettel köszöntöm rutinos képviselő asszonyunkat, aki korábban már több évet töltött 
a testületben képviselőként, többünkkel együtt dolgozott, és most ismét kamatoztatni tudja 
eddigi tapasztalatait.  
 
Merics Erika a Helyi Választási Bizottság elnöke átadta Csikány Róbert Árpádné 
önkormányzati képviselő részére a megbízólevelet. 
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérem Csikány Róbert Árpádnét az eskü letételére! 
 
Csikány Róbert Árpádné képviselő esküt tett. Erről esküokmányt írt alá, mely e 
jegyzőkönyv 2/2. melléklete. 
 
 
 
4. A POLGÁRMESTERI PROGRAM ISMERTETÉSE 
 
Nagy Gábor polgármester 
A polgármesternek hitvallásom szerint két területen kell megbízhatóan és minden tudását 
latba vetve teljesítenie, a gazdasági fejlődés biztosítása és annak irányítása, valamint az 
adott közösség - amely megtisztelte bizalmával - építése, az azon belüli szálak erősítése. 
A közösségépítés, a községünk egybetartozása az, amely nagyobb súllyal esik latba, és 
hogy a hátralévő 3,5 évben bizonyítani tudjam, hogy irányításommal ez erősödni fog, 
ennek egyik fő eszköze a civil szervezetekkel való szoros együttműködést, melyre az 
elmúlt három hónapban már próbáltam bizonyságot tenni. Az intézményvezetők és a civil 
szervezetek vezetőinek javaslatára, a jogszabályi előírásokat követve egy új szemléletű 
pályázati rendszert vezetett be önkormányzatunk, amely teljes mértékben átláthatóvá, 
kiszámíthatóvá és ellenőrizhetővé teszi a civil szervezetek támogatását, a közpénzek 
felhasználását. Ennek kapcsán megindul egy szoros párbeszéd, melynek eredményeként 
mindig létrejön egy bizonyos fajta együttműködés. Ha nincs párbeszéd, nem megfelelő a 
kommunikáció, akkor az együttműködés nagyon nehéz. Úgy érzem, hogy ezek a 
csatornák új lendületű hozzáállást igényelnek, amit a testület el is vár tőlem, és meg is 
fogalmazott irányomban. Ennek a feladatomnak teljes szívemből és szaktudásommal meg 
is fogok felelni.  
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A másik oldal, a gazdasági fejlődés biztosítása, melyről könnyebb beszélni, hiszen azt 
lehet mondani, hogy a csapból is a Széchenyi 2020-as EU-s pályázati programok folynak. 
Korábban is, több helyen leszögeztem, hogy ezeken a pályázatokon a lehető legnagyobb 
forrásokat kell – bármi áron – a faluba lehozni, ezt működtetni kell, és a falu fellendülése 
céljára kell használnunk. 
 
Gazdasági oldalról rendkívül fontosnak tartom ugyanakkor azt, hogy a helyi gazdasági 
szereplők, akik egyre többen vannak, ne azt érezzék, hogy a hátuk mögött történnek adott 
gazdasági folyamatok, vállalkozások, szolgáltatások megbízása, ezért mindenképpen a 
helyi vállalkozók irányába egy új párbeszédet kívánok folytatni, végigvinni ezt a ciklus 
alatt. Mindezt azért, hogy ne érezze senki, hogy háttérbe van szorítva, hogy nem 
megfelelő súllyal vesz részt a helyi gazdasági életben, hanem párbeszéddel, nyílt 
árajánlatkérésekkel folyamatosan legyenek megkeresve, és ezek alapján ez a testület 
tudjon dönteni.  
 
Amióta eldöntöttem, hogy indulok a polgármesteri székért, azóta gondoltam arra, hogy ezt 
a mondatot el fogom mondani, és örülök, hogy erre sor kerül. Egy barátom azt mondta 
nekem 30 évvel ezelőtt, amikor ideköltöztem, hogy „Tudod Csikós, Nyirád az a hely, ahol 
az Isten is az útban van, mivel az út közepén van a templom is.” 
Úgy gondolom, hogy ezen lehet változtatni, de nagyon aprólékos munkával, rengeteg 
párbeszéddel, rengeteg, szemtől szemben ütköztetett véleménnyel. Ha egymás háta 
mögött, a falu háta mögött történnek folyamatok, akkor ez tényleg továbbra is így fog 
maradni. Nekem a legfontosabb célom a működésem során, hogy ezen változtatni tudjak. 
 
 
 
5. ALPOLGÁRMESTER VÁLASZTÁS, AZ ALPOLGÁRMESTER ESKÜTÉTELE 
 
Nagy Gábor polgármester 
Nagyon sok vívódás előzte meg, hogy az alpolgármester személyére javaslatot tudjak 
adni. Ugyanis minden fórumon hangoztatom, hogy ilyen erős testület, ilyen ütőképes 
emberekből álló testület, ennyire egyfelé gondolkozó, önös érdekektől mentes képviselő-
testület az én tapasztalásom során nem volt. Egyenként, külön-külön mindenki alkalmas 
lett volna arra, hogy segítse a közös munkát, és ez egy áldott állapot. Minden 
polgármesternek az a legfőbb félelme amikor pozícióba kerül, hogy milyen a testület?! Ez 
a testület jó, olyan, akinek hátat lehet fordítani, illetve szabadon lehet terveket mondani, 
mert mi előrefelé gondolkodunk.  
 
A vívódásaim döntéssel zárultak, Horváth Zoltán képviselő urat kérem fel, hogy 
megválasztása esetén fogadja el az alpolgármesteri tisztséget, és segítse a közös 
munkát, segítsen engem személy szerint is a közös munka irányításában! Elfogadod-e a 
javaslatomat? 
 
Horváth Zoltán képviselő 
Köszönöm a megtiszteltetést. Igen, megválasztásom esetén elfogadom az alpolgármesteri 
tisztséget. Személyes érintettségemet jelentem be, és kérem a képviselő-testületet, hogy 
zárjon ki az alpolgármester személyére vonatkozó döntésből. 
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Nagy Gábor polgármester 
Kérem a képviselő-testületet, hogy személyes érintettsége miatt szavazzunk Horváth 
Zoltán képviselő kizárásáról az alpolgármester személyére vonatkozó döntésből! 
 
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 
44/2016. (IV.7.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége 
miatt kizárja Horváth Zoltán képviselőt az alpolgármester személyére 
vonatkozó döntésből. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Az alpolgármester személyének és titkos szavazással történő megválasztása 
lebonyolítására 3 tagú eseti bizottságot javasolok létrehozni. Elnöke Németh András 
képviselő, tagjai pedig Németh Jenő és Papp Attila legyenek. Kérem, szavazzunk! 
 
Németh András képviselő 
Személyes érintettségemet jelentem be a szavazatszámláló eseti bizottság tagjainak 
megválasztására vonatkozó döntésben. 
 
Németh Jenő képviselő 
Személyes érintettségemet jelentem be a szavazatszámláló eseti bizottság tagjainak 
megválasztására vonatkozó döntésben. 
 
Papp Attila képviselő 
Személyes érintettségemet jelentem be a szavazatszámláló eseti bizottság tagjainak 
megválasztására vonatkozó döntésben. 
 
Nagy Gábor polgármester 
Javasolom képviselő-társaimnak, hogy Németh András, Németh Jenő és Papp Attila 
képviselőket személyes érintettségük ellenére ne zárjuk ki a döntésből, mely a 
Szavazatszámláló Eseti Bizottság tagjainak megválasztásáról szól. Kérem, szavazzunk! 
 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
45/2016. (IV.7.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Németh András, 
Németh Jenő és Horváth Zoltán képviselőket személyes érintettségük 
ellenére nem zárja ki a döntésből, mely a Szavazatszámláló Eseti 
Bizottság tagjainak megválasztásáról szól. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérem, szavazzunk Szavazatszámláló Eseti Bizottság előterjesztés szerinti létrehozásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
46/2016. (IV.7.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alpolgármester 
személyének és a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjainak titkos 
szavazással történő megválasztása lebonyolítására a Képviselő-testület 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2014. (XI.21.) 
önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 
háromtagú Szavazatszámláló Eseti Bizottságot hoz létre. 
 
A bizottság elnöke:  Németh András képviselő 
Tagjai:    Németh Jenő képviselő 

Papp Attila képviselő 
 
A Szavazatszámláló Eseti Bizottság megbízatása az alpolgármester és a 
Szociális és Egészségügyi Bizottság új tagjának megválasztását követően 
megszűnik. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérem a Szavazatszámláló Eseti Bizottságot, hogy az alpolgármester személyére 
vonatkozóan a titkos szavazást folytassa le, majd az eredményről tájékoztassa a 
képviselő-testületet. A szavazás idejére szünetet rendelek el. 
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SZÜNET 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Megállapítom, hogy a szünetet követően a képviselő-testület 7 tagjából továbbra is mind a 
7 tagja jelen van, az ülés határozatképes. 
 
Kérem a Szavazatszámláló Eseti Bizottság elnökét, ismertesse az alpolgármester 
választás eredményét! 
 
 
Németh András képviselő, a Szavazatszámláló Eseti Bizottság elnöke 
A képviselő-testület tagjai leadták szavazatukat az alpolgármester személyére. Az 
urnában 6 érvényes szavazólap volt, érvénytelen szavazólapot nem találtunk. Horváth 
Zoltán képviselő 6 szavazatot kapott. 
 
Az alpolgármester választás eredményéről készült jegyzőkönyv e jegyzőkönyv 3. 
melléklete 
 
A titkos szavazás eredménye 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 
47/2016. (IV.7.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Képviselő-testület 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011. (IV.15.) 
önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésében és a 44. § (1) 
bekezdésében foglaltak szerint saját tagjai közül társadalmi megbízatású 
alpolgármestert választott.  
 
Az alpolgármester 2016. április 7. napjától Horváth Zoltán. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Gratulálok Horváth Zoltánnak az alpolgármesterré választásához, kérem, tegye le az 
esküt. 
 
Horváth Zoltán alpolgármester esküt tett, melyről készült esküokmány e jegyzőkönyv 4. 
melléklete. 
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5. A POLGÁRMESTER ILLETMÉNYÉNEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
Lovasi Erika jegyző 
A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló előterjesztést a 
képviselő-testület tagjai megkapták. Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? 
 
Nagy Gábor polgármester 
Személyes érintettségemet jelentem be saját illetményem és költségtérítésem 
megállapításáról szóló döntésben. Kérem, hogy a képviselő-testület zárjon ki a döntésből. 
 
Horváth Zoltán alpolgármester 
Javasolom, hogy kérésének megfelelően zárjuk ki Nagy Gábor polgármestert a saját 
illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló döntésből. Kérem, 
szavazzunk! 
 
Az alpolgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
48/2016. (IV.7.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége 
miatt kizárja Nagy Gábor polgármestert a saját illetményének és 
költségtérítésének megállapításáról szóló döntésből. 
 
Felelős:   Horváth Zoltán alpolgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
 
Horváth Zoltán alpolgármester 
Kérem, szavazzunk a polgármester illetményének és költségtérítésének 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 
49/2016. (IV.7.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. § (4) bekezdése 
alapján Nagy Gábor főállású polgármester illetményét 2016. 
április 3. napjától havi 448.700 Ft, azaz 
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Négyszáznegyvennyolcezer-hétszáz forint összegben 
állapítja meg. 
 
A képviselő-testület a polgármester költségtérítését a Mötv. 
71. § (6) bekezdése alapján 2016. április 3. napjától havi 
67.300 Ft, azaz Hatvanhétezer-háromszáz forint összegben 
állapítja meg. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  azonnal 

 
 
 
 
6. AZ ALPOLGÁRMESTER TISZTELETDÍJÁNAK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK 
MEGÁLLAPÍTÁSA 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. Várom a kérdéseket, 
észrevételeket.  
 
Horváth Zoltán alpolgármester 
Személyes érintettségemet jelentem be a saját tiszteletdíjam és költségtérítésem 
megállapítására vonatkozóan. Kérem a képviselő-testületet, zárjon ki a döntésből! 
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérem, szavazzunk Horváth Zoltán alpolgármester kizárásáról a saját tiszteletdíja és 
költségtérítése megállapítására vonatkozó döntésből. 
 
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 
50/2016. (IV.7.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége 
miatt kizárja Horváth Zoltán alpolgármestert a saját tiszteletdíja és 
költségtérítése megállapítására vonatkozó döntésből. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 
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Nagy Gábor polgármester 
Várom az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására vonatkozó 
kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Javasolom, hogy az 
alpolgármester tiszteletdíja az alsó határ, 157.100 Ft legyen. Ebből következően a 
költségtérítés összege 23.600 Ft legyen. Kérem, e szerint szavazzunk a tiszteletdíj és a 
költségtérítés megállapításáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
51/2016. (IV.7.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 80. § (2) bekezdése 
alapján Horváth Zoltán társadalmi megbízatású 
alpolgármester tiszteletdíját 2016. április 7. napjától havi 
157.100 Ft, azaz Egyszázötvenhétezer-egyszáz forint 
összegben állapítja meg. 
 
A képviselő-testület az alpolgármester költségtérítését az 
Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján 2016. április 7. napjától havi 
23.600 Ft, azaz Huszonháromezer-hatszáz forint összegben 
állapítja meg. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  azonnal 

 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Mivel a megválasztott alpolgármester a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja volt, 
ezért helyette Andrónyi Miklós képviselőt javasolom megválasztani. 
 
Andrónyi Miklós képviselő 
Személyes érintettségemet jelentem be a SZEB tagjának történő megválasztásommal 
kapcsolatos döntésben, kérem a képviselő-testületet, zárjon ki a szavazásból. 
 
Nagy Gábor polgármester 
Azt javasolom, hogy személyes érintettsége miatt zárjuk ki a SZEB tagjainak 
megválasztásáról szóló döntésből Andrónyi Miklós képviselőt. Kérem, szavazzunk! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

52/2016. (IV.7.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége 
miatt kizárja Andrónyi Miklós képviselőt a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság tagjának megválasztására vonatkozó döntésből. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérem a Szavazatszámláló Eseti Bizottságot, hogy a SZEB tagjának titkos szavazással 
történő megválasztását folytassa le. A szavazás idejére szünetet rendelek el. 
 
 
SZÜNET 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Megállapítom, hogy a szünetet követően is mind a 7 képviselő jelen van, az ülés továbbra 
is határozatképes. 
 
 
Németh András képviselő, a Szavazatszámláló Eseti Bizottság elnöke 
Ismertetem a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjára vonatkozó titkos szavazás 
eredményét. Az urnában 6 érvényes szavazólap volt, érvénytelen szavazólapot nem 
találtunk, Andrónyi Miklós képviselő 6 szavazatot kapott. 
 
A titkos szavazás eredményéről készült jegyzőkönyv e jegyzőkönyv 5. melléklete. 
 
A polgármester javaslatára, Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete titkos 
szavazással, 6 igen szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
53/2016. (IV.7.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Andrónyi Miklós 
képviselőt 2016. április 7. napjától a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
képviselő tagjává választja. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 
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8. A BÚZAVIRÁG NYUGDÍJAS KLUB MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. Várom a kérdéseket, 
észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. 
A nyugdíjas klub fiatalos lendülettel eldöntötte, hogy hivatalos civil szervezetté, 
egyesületté fognak alakulni. Ügyvéd segítségével az ehhez szükséges okiratok már 
készülnek. Ehhez a friss erőhöz ezúton is gratulálok! 
 
Kovács József a Búzavirág Nyugdíjas Klub vezetője 
Nagyon szépen köszönjük az önkormányzat támogatását, melyre a jövőben is számítunk. 
Jelenleg 42-en vagyunk klubtagok, minden nyugdíjast szeretettel várunk közénk. Az 
önkormányzati rendezvényeken továbbra is aktívan részt kívánunk venni, továbbra is 
számíthatnak a munkánkra. Ahol szükség van ránk, vállaljuk a munkát a község 
közterületeinek takarításában is. 
 
Nagy Gábor polgármester 
Megtisztelő a segítség felajánlásotok, minden képviselő-társam nevében állíthatom, hogy 
ez a község nem lenne ugyanez a munkátok nélkül. Az a rengeteg munka, amit az 
életetek, illetve a működésetek során a község érdekében végeztetek, kiérdemelte már 
rég azt a testület, az önkormányzat részéről, hogy minden segítséget megadjunk ahhoz, 
hogy jól tudjatok működni, jól tudjátok magatokat érezni. A segítségeteket ezúton is 
köszönjük, és az önkormányzati rendezvényeken továbbra is számítunk rátok. 
 
Javasolom a nyugdíjas klub működéséről szóló tájékoztató előterjesztés szerinti 
elfogadását! Kérem, szavazzunk! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
54/2016. (IV.7.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Búzavirág 
Nyugdíjas Klub működéséről szóló tájékoztatót. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

A tájékoztató e jegyzőkönyv 6. melléklete 
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Németh Jenő képviselő távozott a testületi ülésről. A képviselő-testület 7 tagjából 6 fő van 
jelen, az ülés továbbra is határozatképes. 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Csikányné képviselő-társunk elnézését kérem, amiért technikai okok miatt nem kapta meg 
a mai ülés írásos előterjesztéseit. Többet nem fog előfordulni. Képviselő-társaktól pedig 
megértést kérek, ha a képviselő asszony ezért esetenként tartózkodna a szavazástól.  
 
Csikány Róbert Árpádné képviselő 
A nyugdíjas klub tájékoztatóját ismertem, ugyanis megkerestek, hogy elvállalnám-e a 
kultúrfelelős személyét a szervezetükben. Ezért tudtam bizonytalanság nélkül szavazni a 
tájékoztatójuk elfogadásáról. A további anyagokat nem ismerem, ezt jeleztem is a 
polgármester részére. 
 
 
 
9. A NYIRÁD ÉS TÉRSÉGE NAGYCSALÁDOSAINAK KH. EGYESÜLETE 
MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést, várom a kérdéseket, 
észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. 
A nyugdíjasokhoz hasonlóan a másik nagy civil erőssége községünknek a 
nagycsaládosok egyesülete. Rengeteg tagja van, nagyon szervezettek, a civil életben és a 
község rendezvényein rendkívül aktívan vannak jelen. Ehhez a munkához további sok 
sikert és egészséget kívánok, és remélem, hogy a jövőben is jó együttműködés marad az 
önkormányzat és a nagycsaládosok között!  
 
Javasolom a nagycsaládosok egyesülete működéséről szóló tájékoztató elfogadását. 
Kérem, szavazzunk! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
55/2016. (IV.7.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Nyirád és 
Térsége Nagycsaládosainak Kh. Egyesület működéséről szóló 
tájékoztatót. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

A tájékoztató e jegyzőkönyv 7. melléklete 
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10. A KÖZOKTATÁSI, VALAMINT A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ 
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJAIRÓL SZÓLÓ 3/2015. (III.31.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Ez ebben az időszakban szokásos, visszatérően napirendre kerülő téma, kötelezettsége a 
képviselő-testületnek, hogy felülvizsgálja a térítési díjakról szóló rendeletét. A 
munkamegbeszélésen már szó volt a rendelet módosításáról, valamint arról, hogy a 
térítési díjak megállapításának alappillére az, hogy az önkormányzat megállapítja az 
önköltséget. A számadatok tanúsága szerint az önköltségi áraink magasabbak a környék 
önkormányzataihoz képest, ezért szóba került, hogy az önköltség leszorítása érdekében 
vizsgáljuk át a konyha működését, hiszen 11 millió forint csak a nyersanyagköltség. Nagy 
összegekről, 30 milliós költségvetésű szervezetről van szó. Ez mindenképpen hasznos 
lesz, beszéltem a belső ellenőrrel, aki a korábban elfogadott belső ellenőrzési terv szerint 
májusban a konyhát fogja vizsgálni három napon keresztül. Ez jó támpontot fog biztosítani 
mindannyiunknak arra, hogy precíz és pontos adatokkal rendelkezzünk. A konyha 
működését hosszútávon biztosítani szeretnénk, mert fontos intézmény, és jól, 
biztonságosan kívánjuk fenntartani, fejlesztéseket is tervezve.  
 
Várom az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy 
hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a térítési díjakról szól önkormányzati rendelet 
előterjesztés szerinti módosításáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2016. (IV.11.) önkormányzati rendelete 

a közoktatási és személyes gondoskodást nyújtó  
szociális ellátások térítési díjairól szóló  

3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

A rendelet e jegyzőkönyv 8. melléklete,  
a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt  

3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelet  
e jegyzőkönyv 9. melléklete 

 
 
 
11. A NYIRÁDI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ KÖZPONT SZAKMAI BESZÁMOLÓJÁNAK 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
Nagy Gábor polgármester 
A következő, 11-től 16. napirendi pontig a Nyirádi Szociális Segítő Központ által elkészített 
dokumentumok előterjesztése. A 6 napirendi pontból 5 abból fakad, hogy a jogszabályi 
változások következtében belső átszervezés történt az intézményben és az egész 
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országban, a szociális szférában. Nagyon sok munkával és egyeztetéssel megtörtént a 
belső dokumentumok harmonizációja a hatályos jogszabályokkal, illetve Molnárné Farkas 
Rita intézményvezető beszámolt a Nyirádi Szociális Segítő Központ működéséről, Illés 
Olga családsegítő pedig - szorosan idetartozóan - beszámolt a Gyermekjóléti Szolgálat 
működéséről. 
 
Várom a kérdéseket, észrevételeket a 11-16. napirendi pontokkal kapcsolatban. 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. 
 
Kérem, szavazzunk a Nyirádi Szociális Segítő Központ szakmai beszámolójának 
előterjesztés szerinti elfogadásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
56/2016. (IV.7.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Nyirádi 
Szociális Segítő Központ szakmai beszámolóját. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

A szakmai beszámoló e jegyzőkönyv 10. melléklete 
 
 
 
 
12. A NYIRÁDI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAMJA 
JÓVÁHAGYÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérem, szavazzunk a Nyirádi Szociális Segítő Központ Szakmai Programja előterjesztés 
szerinti jóváhagyásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
57/2016. (IV.7.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és 2016. 
április 8-i hatállyal jóváhagyja a Nyirádi Szociális Segítő Központ Szakmai 
Programját. 
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A jóváhagyott Szakmai Program e határozat melléklete. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester és 
   Molnárné Farkas Rita intézményvezető 
Határidő:  azonnal 
 

A Szakmai program e jegyzőkönyv 11. melléklete 
 
 
 
 
13. A NYIRÁDI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ KÖZPONT HÁZIRENDJE JÓVÁHAGYÁSÁNAK 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérem, szavazzunk a Nyirádi Szociális Segítő Központ Házirendje előterjesztés szerinti 
jóváhagyásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
58/2016. (IV.7.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és 2016. 
április 8-i hatállyal jóváhagyja a Nyirádi Szociális Segítő Központ 
Házirendjét. 
 
A jóváhagyott Házirend e határozat melléklete. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester és 
   Molnárné Farkas Rita intézményvezető 
Határidő:  azonnal 
 

A Házirend e jegyzőkönyv 12. melléklete 
 
 
 
14. A NYIRÁDI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSI RENDJE 
JÓVÁHAGYÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérem, szavazzunk a Nyirádi Szociális Segítő Központ Szolgáltatási Rendjének 
előterjesztés szerinti jóváhagyásáról! 
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A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
59/2016. (IV.7.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és 2016. 
április 8-i hatállyal jóváhagyja a Nyirádi Szociális Segítő Központ 
Szolgáltatási Rendjét. 
 
A jóváhagyott Szolgáltatási Rend e határozat melléklete. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester és 
   Molnárné Farkas Rita intézményvezető 
Határidő:  azonnal 
 

A Szolgáltatási Rend e jegyzőkönyv 13. melléklete 
 

 
 
 
15. A NYIRÁDI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 
SZABÁLYZATA JÓVÁHAGYÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA 
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérem, szavazzunk a Nyirádi Szociális Segítő Központ Szervezeti és Működési 
Szabályzata előterjesztés szerinti jóváhagyásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
60/2016. (IV.7.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és 2016. 
április 8-i hatállyal jóváhagyja a Nyirádi Szociális Segítő Központ 
Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
 
A jóváhagyott SZMSZ e határozat melléklete. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester és 
   Molnárné Farkas Rita intézményvezető 
Határidő:  azonnal 
 

Az SZMSZ e jegyzőkönyv 14. melléklete 
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16. A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérem, szavazzunk a Gyermekjóléti Szolgálat működéséről szóló beszámoló előterjesztés 
szerinti elfogadásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
61/2016. (IV.7.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 
Gyermekjóléti Szolgálat működéséről szóló beszámolót. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester  
Határidő:  azonnal 
 

A beszámoló e jegyzőkönyv 15. melléklete 
 
 
 
17. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVÉNEK 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
Nagy Gábor polgármester 
Ez évi közbeszerzési tervünket képviselőtársaim megkapták. Az előterjesztés feltételes 
módban íródott, a beruházások a pályázatok kiírásától, illetve sikerességétől függően 
esetlegesek. A változások szerint a közbeszerzési terv év közben módosítható. 
 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének előterjesztés szerinti 
jóváhagyásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
62/2016. (IV.7.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése szerint megtárgyalta és 
elfogadja Nyirád Község Önkormányzata 2016. évi éves összesített 
közbeszerzési tervét. 
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A tételes közbeszerzési terv e határozat melléklete. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy gondoskodjon a 
közbeszerzési terv nyilvánosságáról az önkormányzat honlapján történő 
közzététellel.  
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester és 

Lovasi Erika jegyző 
Határidő: 2016. április 15. és folyamatos 
 

A tételes közbeszerzési terv e jegyzőkönyv 16. melléklete 
 
 
 
 
18. A TORNATEREM GÁZFŰTÉSE MEGTERVEZTETÉSÉNEK MEGTÁRGYALÁSA 
 
Nagy Gábor polgármester 
Jeleztem számotokra, hogy a helyi tankerületi igazgató asszony megkereste képviselő-
testületünket, hogy a tornaterem fűtése továbbra is erősen bizonytalan, annak ellenére, 
hogy a KLIK közel 4 millió forintnyi kőolajszármazékot vásárolt. Ennek oka a kazánok 
kora, illetve korszerűtlen állapota, valamint a karbantartások elmaradása. Ezzel 
kapcsolatban az igazgató asszony azt mondta, hogy ő nem meri felelősséggel vállalni, 
hogy ne tegyen lépéseket a megoldásra. Megjelenés alatt vannak az EFOP-os pályázatok, 
ahol a kormányzat kifejezetten tornaterem felújítását, illetve fűtéskorszerűsítéseket fog 
támogatni, az igazgató asszony ilyen pályázatra tervezi beadni a gázfűtés komplett 
megvalósítását. Tudjátok, hogy a tervek elkészítése, a megrendelés átfutása 
hosszadalmas munka, különösen, ha a KLIK-ről van szó. Az igazgató asszony véleménye 
szerint lehetetlennek tűnik, hogy az engedélyek és a belső pénzforrások előteremtése 
realizálódjon addigra, amire a pályázatot be kell nyújtani, így nem tudja a gázterveket 
elkészíttetni.  
 
 
Németh Jenő képviselő visszaérkezett, a képviselő-testület 7 tagjából 7 tag van jelen. 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Az igazgató asszony azt kéri, és én is ezt a javaslatot terjesztem elétek, hogy mivel a mi 
gyerekeinkről és a mi iskolánkról van szó, készíttesse el az önkormányzat saját költségén, 
Németh András képviselőtársunk irányításával és szakmai segítségével a tornaterem 
gázfűtésének teljes tervét és költségvetését. Itt nem a teljes fűtéskorszerűsítésről, hanem 
kizárólag a gázfűtésre történő átállásról van szó, a gázkazánok és a fűtésrendszer 
kiépítéséről. Ennek a várható költsége 100 és 200 ezer forint között van.  
 
Papp Attila képviselő 
Amiért ezt a költséget és munkát a nyirádi önkormányzat felvállalja, és ilyen gesztust tesz, 
javasolom, hogy a tornaterem bérletéből befolyt bevétel a nyirádi iskolát illesse meg. Ezt 
kellene cserében a KLIK-nél elérni.  
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Nagy Gábor polgármester 
Rendkívül jó ötlet, ezt, mint tárgyalási alapot képviselem a KLIK irányában.  
 
Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk arról, hogy a képviselő-
testület felhatalmaz árajánlatok beszerzésére, a legkedvezőbb árajánlatot adóval 
megbízási szerződés megkötésére, valamint tárgyalásra a KLIK-kel a Papp Attila által 
előterjesztett javaslatról.  
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
63/2016. (IV.7.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
 

a) megbízza a polgármestert, hogy a nyirádi tornaterem gázfűtése 
megterveztetésének tárgyában tervezőkkel tárgyalásokat 
folytasson, árajánlatokat kérjen; 

b) felhatalmazza a polgármestert, hogy a legkedvezőbb árajánlatot adó 
tervezővel megbízási szerződést kössön; és 

c) megbízza a polgármestert, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Ajkai Tankerületének vezetőjével egyeztessen annak 
érdekében, hogy a gáztervek elkészíttetésének ellenében a 
tornaterem bérbeadásából származó bevétel a jövőben a Nyirádi 
Erzsébet Királyné Általános Iskolát illesse meg. 

 
A képviselő-testület a gáztervek elkészítése költségeinek fedezetét az 
önkormányzat 2016. évi költségvetésében, a 2015. évi maradvány terhére 
biztosítja. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2016. május 31. 

 
 
 
 
19. ÉPÍTÉSI TELEK MEGVÁSÁRLÁSA IRÁNTI KÉRELEM MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Kovács Ferenc és felesége kérelmére már határoztunk arról, hogy fenntartjuk számukra 
az építési telket mindaddig, míg el nem dől, hogy jogosultak-e a családok otthonteremtési 
támogatására. Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. Megtörtént az 
ingatlan hivatalos értékbecslése, mely nettó 630 ezer forintban állapította meg az értékét. 
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Javasolom, hogy ezen az áron értékesítsük az építési telket Kovács Ferenc és felesége 
részére az előterjesztésben részletezett feltételek szerint. Kérem, szavazzunk! 
 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
64/2016. (IV.7.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete lakóház építése 
céljából - pályázati eljárás mellőzésével - a tulajdonában lévő, Nyirád 
belterület 911/11 hrsz-ú, természetben a Nyirád, Nyírfa utca 13. szám alatt 
található, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan tulajdonjogát 
átruházza ½ - ½  tulajdoni arányban 
 

Kovács Ferenc és Kovácsné Bányai Andrea Gabriella 
8454 Nyirád, Május 1. utca 12. szám alatti lakosok  

(a továbbiakban: Vevők) részére. 
 
A képviselő-testület az ingatlan eladási árát ingatlanforgalmazó-
értékbecslő szakértő által készített értékelési bizonyítvány alapján 630.000 
Ft + 170.100 Ft (27 %) ÁFA, = 800.100 Ft, azaz Nyolcszázezer-egyszáz 
forint összegben állapítja meg.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Vevőkkel az 
adásvételi szerződést kösse meg.  
 
A szerződéskötéssel és a földhivatali eljárással kapcsolatos költségek a 
Vevőket terhelik. 
 
A képviselő-testület megbízza dr. Péntek Zoltán jogtanácsost a szerződés 
elkészítésével, ellenjegyzésével és a jogügylet teljesedése érdekében 
szükség szerint teendő jognyilatkozat tételére is kiterjedő, a földhivatal 
előtti képviselettel. 
 
Ha a Vevők az ingatlan árát megfizetik, és a telekhatáron belülre a 
vezetékes ivóvizet és a villanyáramot bevezettetik, valamint a lakóházra 
vonatkozó jogerős építési engedélyt a polgármesternek bemutatják, az 
önkormányzat a befizetett nettó telekárat (630.000 Ft-ot) a képviselő-
testület 13/2016. (II.11.) határozatában foglalt feltételekkel megkötendő 
támogatási szerződés alapján, letelepedési támogatás címén részükre 
visszautalja. 
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Vevőket a 
döntéséről e határozat megküldésével tájékoztassa. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  a vételár megfizetésére és a szerződés megkötésére  

2016. május 31. 
 
 
 
 
20. VEGYES ÜGYEK 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Az óvoda alapító okiratában nem szerepelt, hogy közfoglalkoztatottat alkalmazhat, ezzel a 
kormányzati funkcióval tehát ki kell azt egészíteni. Képviselő-társaim megkapták az 
előterjesztést, várom a kérdéseket, észrevételeket.  
 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 
alapító okiratának előterjesztés szerinti módosításáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
65/2016. (IV.7.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirádi Nyitnikék Óvodának 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013. június 18. napján 
kiadott, 48/2013. (VI.18.) számú határozattal elfogadott alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a következők szerint 
módosítja: 
 
1. A preambulum helyébe a következő szöveg lép: 
 
„ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (2) bekezdése alapján a Nyirádi 
Nyitnikék Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki. „ 
 
2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ 1.1.     A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Nyirádi Nyitnikék Óvoda” 
 
3. Az alapító okirat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„ 1.2.     A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 8454 Nyirád Széchenyi utca 36.” 

 
4. Az alapító okirat kiegészül az alábbi 2.1. ponttal: 
 
2.1. „ A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013.07.01. „ 
 
6. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ 2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 
 

 megnevezése székhelye 

1 Bakony-völgye Óvoda Nyirádi 
Tagintézménye 

8454 Nyirád Széchenyi utca 36. 

„ 
 
7. Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„4.1 A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti óvodai ellátás 
 
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati 
besorolása: 
 

 szakágazat 
száma 

szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 
 
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvényben meghatározott óvodai nevelés feladatainak ellátása 
 
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölése: 
 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel 
2 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
3 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
4 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 
5 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
6 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
7 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
8 098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai 
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4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Nyirád Község 
Önkormányzata igazgatási területe” 
 
8. Az alapító okirat 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Nyirád Község Önkormányzata 
3.1.2. székhelye: 8454 Nyirád Szabadság utca 3.” 

 
9. Az alapító okirat 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„2.2 A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult 
szerv 

2.2.1. megnevezése: Nyirád Község Önkormányzata 
2.2.2. székhelye: 8454 Nyirád Szabadság utca 3.” 

 
10. Az alapító okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ 3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Nyirád Község Önkormányzata 
3.2.2. székhelye: 8454 Nyirád Szabadság utca 3.” 

 
11. Az alapító okirat 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: az intézmény élén 
óvodavezető áll, akit Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános 
pályázat útján választ meg a vonatkozó jogszabályban meghatározott szervezetek 
véleményének kikérése után 5 évre. A megbízás nyilvános pályázat útján 
meghosszabbítható. Az óvodavezető felett és egyéb munkáltatói jogokat Nyirád 
Község Polgármestere gyakorolja.” 
 
12. Az alapító okirat 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ 5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 
1 közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 
2 megbízásos jogviszony 2013. évi V. törvény 
3 közfoglalkoztatási 

jogviszony 
2011. évi CVI. törvény 

„ 
 
13. Az alapító okirat 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ 6.2. A köznevelési intézmény  

6.2.1. típusa: óvoda 
6.2.2. alapfeladatainak jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés” 
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14. Az alapító okirat 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ 6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a 
köznevelési intézmény 

6.3.1. székhelyen: 75 fő” 
 
15. Az alapító okirat 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ 6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

ingatlan 
hasznos 
alapterülete 
(m2) 

vagyon 
feletti 
rendelkezés 
joga vagy a 
vagyon 
használati 
joga 

az 
ingatlan 
funkciója, 
célja 

1 8454 Nyirád  
Széchenyi utca 36. 

705 241,55 használat óvoda 

„ 
 
16. Az alapító okiratból a 4., 5., 6., 7., 8., 9., 13., 19. pontok elhagyásra kerültek. 
 
A módosításokat 2016. április 8. napjától kell alkalmazni. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstárnál a 
módosítások átvezetése céljából járjon el. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2016. április 15. 
 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
A polgármesternek minden évben be kell nyújtania a képviselő-testület elé az éves 
szabadságolási ütemtervét. Körbeadom számotokra az előterjesztést, melyben 
részletezem, hogy mikor kívánom kivenni a szabadságaimat.  
 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Személyes 
érintettségemet jelentem be a szabadságolási ütemtervemről szóló döntésben, kérem a 
kizárásomat. 
 
Horváth Zoltán alpolgármester 
Kérem, személyes érintettsége miatt szavazzunk Nagy Gábor polgármester kizárásáról az 
éves szabadságolási ütemtervének elfogadásáról szóló döntésből! 
 
Az alpolgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
66/2016. (IV.7.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége 
miatt kizárja Nagy Gábor polgármestert a saját szabadságolási 
ütemtervének jóváhagyásáról szóló döntésből. 
 
Felelős:   Horváth Zoltán alpolgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
 
Horváth Zoltán alpolgármester 
Kérem, szavazzunk a polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervének 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 
67/2016. (IV.7.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
225/C. §-a alapján Nagy Gábor polgármester 2016. évi 
szabadságolási ütemtervét megtárgyalta és a következők 
szerint jóváhagyja. 
 
Megállapított teljes alapszabadság:  25 nap 
Megállapított pótszabadság:      14 nap 
Gyermekek után járó pótszabadság:   4 nap 
A teljes évre összesen:    43 nap 
 
A polgármesterré választás napjától, 
2016. április 3-tól számított, 
időarányosan járó szabadságnapok  
összesen:      32 nap 

 
A szabadság igénybevételének ütemterve: 
 
Április 28. - 29. 2 nap 
Május 2. 1 nap 
Június 16. - július 1. 12 nap 
Augusztus 22. - szeptember 2. 10 nap 
Október 10. -12. 3 nap 
December 23. - 29. 4 nap 
Összesen: 32 nap 
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Felelős:  Nagy Gábor polgármester és 

Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  folyamatos 

 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Az önkormányzat villanyszerelési munkáit Varga Béla nyirádi vállalkozó végezte a 
közöttünk meglévő átalánydíjas szerződés szerint. Javasolom, hogy ezt a feladatot 
továbbra is ő lássa el, kössük meg vele az átalánydíjas szerződést, a korábbi években 
megfelelően havi bruttó 40 ezer forint vállalási díjjal. Várom a kérdéseket, észrevételeket.  
 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk arról, hogy az önkormányzat 
határozott időre, 2016. december 31-ig átalánydíjas szerződést köt Varga Béla 
vállalkozóval az önkormányzat villanyszerelési munkáinak elvégzésére 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 
68/2016. (IV.7.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 
intézményeinek villanyszerelési javítási munkái elvégzésére határozott 
időre, 2016. december 31. napjáig szóló, átalánydíjas szerződést köt Varga 
Béla villanyszerelő vállalkozóval (8454 Nyirád, Széchenyi utca 29.) havi 
bruttó 40.000 Ft, azaz Negyvenezer forint vállalási díjjal. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a szerződés elkészítésével és 
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester és 

Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2016. április 22. 

 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Az elmúlt három hónapban konszenzus volt a képviselő-testületben arról, hogy az 
elmaradt falusi disznóvágás és az elmaradt újévköszöntés költségeit egy májusi időpontra 
áthelyezett önkormányzati rendezvényen használjuk fel. A jövő héten, csütörtökön 17 
órakor a horgászegyesület képviselőjével fogunk megbeszélést tartani arról, hogy ők mit 
és mi mit szeretnénk, közösen fogunk majálist szervezni, egy tavasz- és nyárköszöntőt a 
horgásztónál, május 14-én. Papp Attila képviselő javaslatára – mellyel én is egyetértek – 
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busszal fogjuk az embereket kiszállítani a helyszínre. Programunk még nincs erre a napra, 
a jövő héten kezdjük a szervezést. 
 
Nagy Noémi, az iskola igazgatója ma küldte a levelét, melyben leírja, hogy elromlott az 
iskola fűnyírója, így sajnos a karbantartójuk nem tud füvet nyírni. Ebben kéri a 
segítségünket. Sajnos a KLIK-nél nehéz erre anyagi forrást teremteni, de nagyon 
dicséretes módon az iskola saját erőforrásaival – a Szülői Munkaközösség segítségével – 
60 ezer forintot elkülönített a fűnyíróra. Azt kérik, hogy a kiválasztott Viking fűnyíró – mely 
140.689 forintba kerül – megvásárlásához 80.689 Ft-ot finanszírozzon meg az 
önkormányzat. Azt javasoltam, hogy a fűnyíró kerüljön az önkormányzat tulajdonába, ők a 
pénzeszközt átadják, és mi tartós használatba átadjuk a gépet az iskolának.  
 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk egy fűnyíró vásárlásáról 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 
69/2016. (IV.7.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata egy db fűnyírót vásárol 140.689 Ft 
értékben. A képviselő-testület a fűnyíró árából 80.689 Ft, azaz 
Nyolcvanezer-hatszáznyolcvankilenc forint fedezetét az önkormányzat 
2016. évi költségvetésében, a 2015. évi maradvány terhére biztosítja, a 
60.000 Ft, azaz Hatvanezer forint különbözetet a Nyirádi Erzsébet-királyné 
Általános Iskola bocsátja rendelkezésre átadott pénzeszközként. 
 
A képviselő-testület a fűnyírót a Nyirádi Erzsébet-királyné Általános Iskola 
részére határozatlan időre, tartós használatba adja, és felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a használatba adási szerződést az 
intézményvezetővel kösse meg. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2016. április 30. 

 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
A DRV Zrt. jelezte, hogy a szennyvíztelepen egy szivattyú elromlott, és ezt a hibát 
kétféleképpen lehet elhárítani. Vagy 578.100 Ft + ÁFA összegért felújítás történjen, vagy 
911.200 Ft + ÁFA összegért újat vásároljunk. A munkamegbeszélésen történt 
egyeztetések alapján, a képviselő-testületben lévő szakemberek véleményére figyelemmel 
azt javasolom, hogy a felújítás mellett tegyük le a voksunkat. Ez az önkormányzatnak – 
bizonyos értelemben – pénzébe nem kerül, mert erre áll rendelkezésre az elkülönített, 
címkézett pénz az eszközhasználati számlán, ahol 2,8 millió forint áll rendelkezésre. Ezt 
az összeget csak az ilyen jellegű kiadásokra költhetjük el. Ebből a forrásból javasolom az 
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eszköz rekonstrukcióját megoldani, a felújítást megrendelni a DRV Zrt.-nél. Kérem, 
szavazzunk! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
70/2016. (IV.7.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megrendeli a DRV Zrt.-
nél a Nyirád II. szennyvízátemelőben meghibásodott, Flygt CP3085.182 
HT250 típusú 0440915 gyári számú szivattyú rekonstrukcióját 578.100 Ft + 
156.087 Ft ÁFA = bruttó 734.187 Ft, azaz Hétszázharmincnégyezer-
egyszáznyolcvanhét forint vállalási díjért. 
 
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a vállalási díj előzetesen 
bekért tájékoztató árajánlaton alapul, amely a végleges ajánlat 
beérkezésekor változhat. 
 
Amennyiben a végleges ajánlat összege meghaladja a hivatkozott díj 
mértékét, úgy a polgármester a DRV Zrt.-vel egyeztetést kezdeményez a 
végleges vállalkozási díj elszámolása tárgyában.  
 
Teljesítési határidő: 2016. december 31. 
 
A képviselő-testület a felújítás díját az eszközhasználati díj számla terhére 
biztosítja és megbízza a polgármestert a felújítás megrendelésével.  
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2016. április 22. 

 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Behívásos mammográfiai vizsgálat lesz a kormányhivatal szervezésében, ehhez a korábbi 
években buszjáratot szokott biztosítani önkormányzatunk. A MEP felé az útiköltség 
elszámolásnál az önkormányzat szerepel, mint kedvezményezett, így a veszprémi 
buszjárat költségeinek 2/3-a megtérül. Ez kb. 40 ezer forintos tétel, tehát 10 ezer forintos 
terhet jelent önkormányzatunknak. Mindezt tájékoztatásul mondtam el, ezt a kiadást saját 
hatáskörben is tudom engedélyezni. 
 
A fogorvos, dr. Kratky Csilla doktornő, akivel jelenleg fogorvosi területi ellátási 
szerződésünk van, megkereste önkormányzatunkat, és kéri, hogy a szerződésünket 
módosítsuk. Ezen túl dr. Móricz Zsolt látná el a betegeket jóval hosszabb rendelési 
időben. Hétfőn 11-14, kedden 12-15, szerdán 11-14, csütörtökön 12-15, pénteken 11-14 
óra között, a korábbi heti 4 órával szemben. Támogatom a doktornő kérésének 
teljesítését. A szerződésben továbbra is benne marad garanciaként a heti egy fogászati 
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ellátási nap, amelynek a feltételeit nekünk kellene biztosítani egy új fogorvosi székkel, amit 
majd egyéb pályázatok segítségével próbálunk meg beszerezni. A bt., mely ellátja a 
nyirádiakat, ugyanaz marad, csak az orvos személye és a rendelési idő változik.  
 
Kérem, szavazzunk a fogorvosi területi ellátási szerződés előterjesztés szerinti 
módosításáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
71/2016. (IV.7.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja a dr. Kratky 
Csilla vállalkozó fogorvossal 2011. február 22-én megkötött, a vegyes 
fogorvosi alapellátási szolgáltatás területi ellátási kötelezettséggel történő 
végzésére vonatkozó megállapodást 2016. május 1-jei hatállyal a 
következők szerint: 
 
A megállapodás 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„A vállalkozó fogorvos kötelezi magát arra, hogy feladata teljesítésének 
érdekében a hét öt napján a biztosítottak rendelkezésére áll (heti 16 óra).  
 
Rendelési idő: hétfő   11 – 14 
   kedd   12 – 15 
   szerda  10 – 14 
   csütörtök  12 – 15 
   péntek  11 – 14  
 
Rendelés helye: Ajka, Rákóczi u. 5. 
 
A rendelési feltételek teljesülése esetén egy nap Nyirádon. 
 
Dr. Kratky Csilla fogszakorvos helyettesítését dr. Móritz Zsolt 
fogszakorvos látja el.” 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás 
aláírására. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2016. április 30. 
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Nagy Gábor polgármester 
Visszajött a sportegyesület által tévesen igényelt és tűzifáról kiállított számla értéke, mely 
72 ezer forint. Tegnap egyeztetéseket folytattunk egymás között, arról, hogy mi a módja az 
elszámolásoknak az új pályázati rendszer szerint. Javasolom a munkamegbeszélésen 
elhangzottakra visszahivatkozva, hogy az útiköltség elszámolásokhoz a kiküldetési 
rendelvényeket használjuk, de olyan módon, hogy felvállalja a hivatal, hogy ezeket a 
kiküldetési rendelvényeket vezeti. Pl. ha az egyik focista megy az autójával mérkőzésre, a 
rendelvényre fel lehet vezetni, és a szabályoknak megfelelően a támogatási összegből el 
lehet számolni. A gépjármű tulajdonosának az aláírására van szükség és számára 
utalással fogjuk az útiköltségeket megtéríteni. Ugyanígy járnánk el más civil 
szervezetekkel is.  
 
Papp Attila képviselő 
Véleményem szerint mi nem határozhatjuk meg, hogy ki, milyen formában számoljon el a 
támogatással.  
 
Nagy Gábor polgármester 
Ezek egyértelműen költségvetési, számviteli előírásokban, jogszabályokban rögzített 
szabályok, hogy a közpénzről hogyan kell elszámolni, illetve milyen módon kell ezt 
ellenőriznünk. Ha az egyik célunk az átláthatóság és az egyértelműség, és a hivatal 
részéről a jegyző asszony nyújtotta segítő gesztus van ebben az elszámolási módban, 
akkor ezzel nem az akadékoskodást szolgáljuk.  
 
A tegnapi munkamegbeszélésen is szó volt a képviselői és a polgármesteri jövedelmekről, 
tiszteletdíjakról való lemondásokról. A képviselő asszony, illetve az alpolgármester úr 
kíván-e ezzel kapcsolatban ma nyilatkozni? 
 
Horváth Zoltán alpolgármester 
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az alpolgármesteri tiszteletdíjamról le kívánok 
mondani, mely szándékomat írásban is megerősítem. Az összeg közcélú felhasználására 
később teszek javaslatot képviselő-társaimnak.  
 
A lemondó nyilatkozat e jegyzőkönyv 17. melléklete. 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Annak idején, amikor ez a képviselő-testület felállt még az előző polgármester 
irányításával, Németh András képviselő javaslatára megemeltük a képviselői 
tiszteletdíjakat havi 30 ezer forintra, mert a testületnek az volt a célja, hogy az adott 
képviselő erről való lemondásával nagyobb összeggel javasolhasson közcélú fejlesztést. 
Akkor minden képviselő lemondott a tiszteletdíjáról, ezért vetettem föl most ezt a témát. Ez 
összesen éves szinten közel félmillió forintot jelent, ennyiről mondott le minden képviselő. 
Ugyanez az alpolgármester esetében 2,5 millió forint nagyságrendet képvisel. Ezeket a 
felajánlásokat tisztelettel veszem, és csak köszönni tudom. 
 
Kérem a képviselő-testület tagjait, fogadjuk el Horváth Zoltán felajánlását, mely szerint 
lemond az alpolgármesteri tiszteletdíjáról. 
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Horváth Zoltán alpolgármester 
Bejelentem személyes érintettségemet az alpolgármesteri tiszteletdíjról szóló lemondásom 
tárgyában meghozandó döntésben. Kérem, zárjon ki a testület a döntésből. 
 
Nagy Gábor polgármester 
Javasolom, hogy zárjuk ki Horváth Zoltán alpolgármestert az alpolgármesteri tiszteletdíja 
felajánlásának elfogadásáról szóló 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 

72/2016. (IV.7.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége 
miatt kizárja Horváth Zoltán alpolgármestert az általa felajánlott 
alpolgármesteri tiszteletdíj elfogadásáról szóló döntésből. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérem, szavazzunk arról, hogy elfogadjuk Horváth Zolán alpolgármester által felajánlott, 
2016. április 7. napjától december 31. napjáig tervezett tiszteletdíjat, és azt az 
önkormányzat 2016. évi költségvetésében elkülönítetten, tartalékként kezeljük.  
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
73/2016. (IV.7.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 2016. 
április 7-től 2016. december 31-ig Horváth Zoltán alpolgármesternek járó, 
általa az önkormányzat javára felajánlott, havi bruttó 157.100 Ft 
alpolgármesteri tiszteletdíjat és járulékait. 
 
A felajánlott és elfogadott tiszteletdíj összegét a képviselő-testület az 
önkormányzat 2016. évi költségvetésében elkülönítetten, tartalékként 
kezeli. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a költségvetési 
rendelet soron következő módosításakor a felajánlott tiszteletdíj 
tartalékként való elkülönítéséről gondoskodjon. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  a költségvetési rendelet soron következő módosítása 
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Andrónyi Miklós képviselő 
A képviselői tiszteletdíjamhoz hasonlóan a Szociális és Egészségügyi Bizottsági tagságért 
járó tiszteletdíjamról is lemondok az önkormányzat javára. Kérem a képviselő-testület 
tagjait, hogy a lemondásomat fogadja el. Bejelentem személyes érintettségemet a SZEB 
tagsági tiszteletdíjról szóló lemondásom tárgyában meghozandó döntésben. Kérem, 
zárjon ki a testület a döntésből. 
 
Nagy Gábor polgármester 
Javasolom, hogy kérésének megfelelően zárjuk ki Andrónyi Miklós képviselőt a SZEB 
tagságért járó tiszteletdíja felajánlásának elfogadásáról szóló 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 
74/2016. (IV.7.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége 
miatt kizárja Andrónyi Miklós képviselőt az általa felajánlott, a Szociális és 
Egészségügyi Bizottsági tagságért járó tiszteletdíj elfogadásáról szóló 
döntésből. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérem, szavazzunk arról, hogy elfogadjuk az Andrónyi Miklós képviselő által felajánlott, 
2016. évre tervezett, SZEB tagságért járó tiszteletdíjat, és azt az önkormányzat 2016. évi 
költségvetésében elkülönítetten, tartalékként kezeljük.  
 
Az polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
75/2016. (IV.7.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 2016. 
április 7-től 2016. december 31-ig Andrónyi Miklós képviselőnek járó, 
általa az önkormányzat javára felajánlott, a Szociális és Egészségügyi 
Bizottsági tagságért járó havi bruttó 3.000 Ft tiszteletdíjat és járulékait. 
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A felajánlott és elfogadott tiszteletdíj összegét a képviselő-testület az 
önkormányzat 2016. évi költségvetésében elkülönítetten, tartalékként 
kezeli. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a költségvetési 
rendelet soron következő módosításakor a felajánlott tiszteletdíj 
tartalékként való elkülönítéséről gondoskodjon. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  a költségvetési rendelet soron következő módosítása 

 
 
 
Andrónyi Miklós képviselő 
Ha jól tudom, a községnek van egy facebook-os oldala, és például a választások 
eredményei nem jelentek meg ott. Érdemes lenne az oldal szerkesztőivel beszélgetni 
arról, hogy a falu életében fontos események jelenjenek meg az oldalon, melynek sok 
látogatója van. 
 
Nagy Gábor polgármester 
Nem először kerül napirendre ez a történet, tavaly már, mint halogatott probléma, 
felvetődött. Köszönöm a jelzést, magam is komolyan veendő feladatnak tartom, nem 
beszélve arról, hogy a megyei önkormányzat részéről is kérdéseket tettek fel, hogy ki 
üzemelteti és milyen módon ezt az oldalt. Felhatalmazást kérek a testülettől arra, hogy 
felvegyem a kapcsolatot az oldal üzemeltetőivel, és a jelenleg érvényes jogszabályoknak 
megfelelően rendezzem velük ezt a jogviszonyt. Elképzeléseim szerint az lenne a 
legésszerűbb, ha bevonnánk az oldal üzemeltetőit a közös munkába, így gyakorolni 
részben a felügyeletet és elérni az együttműködést. Kérem, hatalmazzon fel a képviselő-
testület, hogy a facebook-oldal jogi, illetve tartalmi rendezése ügyében eljárjak. 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
76/2016. (IV.7.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a „Nyirád község” elnevezésű facebook-oldal 
üzemeltetésének jogi és tartalmi rendezése ügyében eljárjon. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2016. május 15. 
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Nagy Gábor polgármester 
Nyirád Község Sportegyesülete önkormányzati támogatás iránti pályázatot nyújtott be, 
melyben 1 millió Ft működési támogatásra pályázik. A tegnapi munkamegbeszélésen 
képviselő-társaim megismerték a pályázat tartalmát. A támogatással megvalósítani 
tervezett pályázati cél költségvetés tervezetét benyújtották, azt a képviselő-testület tagjai 
megalapozottnak tartották.  
 
Javasolom, szavazzunk a sportegyesület részére 571.500 Ft I. féléves támogatás 
odaítéléséről, melyből 376.000 Ft átutalásáról 2016. április 30-ig, a fennmaradó összeg 
átutalásáról 2016. június 30-ig gondoskodjunk. 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
77/2016. (IV.7.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezeteknek 
nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 2/2016. (III.9.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati rendelet), 
valamint a 26/2016. (III.3.) képviselő-testületi határozattal kiírt pályázati 
felhívás szerint, a benyújtott pályázata alapján a Községi Sportegyesület 
Nyirád (8454 Nyirád, Szabadság utca 3., képviseli: Fermos László elnök) 
részére 2016. I. félévére 571.500 Ft, azaz Ötszázhetvenegyezer-ötszáz 
forint működési támogatást nyújt. 
 
Az önkormányzat a támogatás összegét két részletben utalja át a 
támogatott részére, 376.000 Ft-ot 2016. április 30. napjáig, a fennmaradó 
195.500 Ft-ot 2016. június 30. napjáig. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az önkormányzati rendeletben 
rögzített szabályok szerint a támogatottal támogatási szerződést kössön, 
valamint intézkedjen a támogatás átutalásáról. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2016. április 30. 

 
 
Nagy Gábor polgármester 
Megállapítom, hogy mai ülésünknek több napirendi pontja és több hozzászólás nincs. 
Köszönöm képviselő-társaim munkáját, az ülést 1809 órakor bezárom. 

 
Kmf. 

 
 
 Nagy Gábor  Lovasi Erika 
 polgármester  jegyző 


