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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. augusztus 30. 1700 óra 
 
A képviselő-testületi ülésre meghívottak: 
 
1. Horváth Zoltán  alpolgármester 
2. Andrónyi Miklós  képviselő 
3. Csikány Róbertné  képviselő 
4. Németh András  képviselő; az Összefogás Nyirádért Egyesület elnöke 
5. Németh Jenő  képviselő; a Nyirádi Nyugdíjas és Hagyományőrző Egyesület 

     elnöke 
6. Papp Attila   képviselő; a Polgárőrség elnöke 
7. Lovasi Erika  jegyző 
8. Molnárné Farkas Rita Szociális Segítő Központ intézményvezetője 
9. Szabóné Kecskés Mária óvodavezető 
10. Hockné Kárer Gyöngyi  élelmezésvezető 
11. Óvodai Szülők Közössége és Nyirád Községért Alapítvány Nyirád, Szabadság u. 3. 

Bodó Márta 8454 Nyirád, Ady E. u. 17. 
12. Iskolai Szülők Közössége Molnárné Mencseli Katalin 8454 Nyirád, Széchenyi u. 37. 
13. Kék Cinke Alapítvány    Nyirád, Széchenyi u. 36. - Bokorné Tasner Márta 
14. Nyirád és Térsége Nagycsaládosainak Közhasznú Egyesülete - Nyirád, Petőfi S. u. 18. 

– Molnárné Budai Angelika 
15. Nyirád Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete Nyirád, Erzsébet tér 1. - Németh László 
16. Iskola a Gyermekeinkért Közalapítvány Nyirád, Szabadság u. 1. – Hoffmann István 
17. Nyirádi Községi Sport Egyesület Nyirád, Béke u. 54. - Fermos László 
18. Rókadombi Horgász Egyesület Nyirád, Petőfi S. u. 18. – Vajai László 
19. Nyirádi Testépítő Klub Nyirád, Petőfi S. u. 18. – Kovács András 
20. Veszprém Megyei Mozgássérültek Egyesülete Halimba, Szőc, Nyirád Csoportja 8452 

Halimba, Arany J. u. 10. – Kovács Tibor 
21. Gazdag Gábor, a Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt. képviseletében 
22. Magyar Tibor területi képviselő, az ENERIN cégcsoport képviseletében 

 
Nyirád község lakossága 
 
Az ülésen jelen vannak:  
 

1. Nagy Gábor  polgármester 
2. Andrónyi Miklós  képviselő 
3. Csikány Árpádné képviselő 
4. Németh Jenő  képviselő 
5. Papp Attila  képviselő 
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Lovasi Erika    jegyző  
Molnárné Farkas Rita, a Szociális Segítő Központ vezetője 
Gazdag Gábor, a Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt. képviseletében 
Magyar Tibor területi képviselő, az ENERIN cégcsoport 
képviseletében 
 

A képviselő-testület létszáma: 7 fő 
 
Jelenlévő képviselők száma:  5 fő 
 
Az ülést vezeti:    Nagy Gábor polgármester 
 
Jegyzőkönyvvezető:   Kovács Károlyné igazgatási ügyintéző 
 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 tagjából 5 
fő van jelen, az ülés határozatképes. Horváth Zoltán alpolgármester és Németh András 
képviselő előre bejelentették indokolt távollétüket. 
 
Kérdezem, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban van-e 
módosító javaslat? Megállapítom, hogy módosító javaslat nincs, a mai ülés napirendje a 
következő: 
 
1. Tájékoztató a közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos pályázatról 

Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

2. Pályázat benyújtásának megtárgyalása az adósságkonszolidációban nem 
részesült önkormányzatok számára kiírt pályázatra 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

3. A víziközmű szolgáltatásra vonatkozó 2017-2031. évi gördülő fejlesztési terv 
megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

4. Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelete módosításának 
megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

5. Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2016. I. féléves gazdálkodásáról 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

6. A közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásának 
megtárgyalása 
Előterjesztő: Lovasi Erika jegyző 
 

 



 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. augusztus 30-i nyilvános ülésének jegyzőkönyve 

3

7. A közoktatási, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

8.  A konyha élelmezési szabályzatának megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

9. Rendkívüli időjárási körülmények miatti elöntésekkel kapcsolatos megoldások 
megterveztetésének megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

10. A konyhán feltárt felesleges árukészlet hasznosításának megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

11. A Nyirádi Nyitnikék Óvoda csoportlétszám emelésének megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

12. SZMSZ 4. függeléke (kormányzati funkciók) módosításának megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

13. A polgármester részére jubileumi jutalom megállapítása 
Előterjesztő: Horváth Zoltán alpolgármester 
 

14. A falunap megrendezése 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

15. Pályázat benyújtásának megtárgyalása a szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra  
 

16.  Vegyes ügyek 
 
 
 
 
1. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS 
PÁLYÁZATRÓL 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
A munkamegbeszélésen szó volt a közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos pályázatról. 
Van rá lehetőség, hogy ezen a területen előrelépjen a község. Két cégtől kértünk 
tájékoztatást ezzel kapcsolatban. A Gazdag Gábor által képviselt Nemzeti 
Energiagazdálkodási Zrt.-vel közös konzorciumban vagyunk a megújuló energiaforrásokra 
irányuló TOP-os pályázatban, energetikai területen munkakapcsolatban vagyunk 
egymással közel fél év óta. Illetve be fog mutatkozni az ENERIN cégcsoport is, akinek 
Magyar Tibor a képviselője, aki az ötletet hozta, és elsőnek keresett meg minket azzal, 
hogy érdemes a projekttel foglalkozni. A közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos 
pályázatról, lehetőségekről szeretnénk tájékoztatást kapni, és az információk alapján, több 
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előkészítő munkát követően egy későbbi időpontban kíván a képviselő-testület ezzel a 
témával foglalkozni. A korszerűsítés technológiájáról és az előnyeiről, valamint a 
lehetséges konstrukciókról várunk részleteket. 
 
Gazdag Gábor, a Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt. képviselője bemutatkozott, mint az 
Ajka és Veszprém környéki településeken jelen lévő közvilágítási rendszerek fő 
karbantartója és az elektromos hálózatok építője. Részletes tájékoztatást adott arról, hogy 
miért érdemes a közvilágítás korszerűsítése mellett dönteni, és milyen mértékű az 
elérhető megtakarítás, illetve mekkora költségekkel kell számolni. 
 
Magyar Tibor, az ENERIN cégcsoport területi képviselője elmondta, hogy a LED 
lámpák hivatottak felváltani a hagyományos halogén lámpákat, és ezzel hozzájárulnak a 
villamosenergia-fogyasztás akár kétharmados csökkentéséhez. A meglévő oszlopokra a 
LED lámpatestek a régiek helyére közvetlenül felszerelhetők és a ledes lámpák a 
fényerősség és a látási viszonyok tekintetében sokkal kedvezőbbek a halogén lámpáknál. 
Referencia munkákat ajánlott megtekintésre, és részletezte a fejlesztéshez igénybe 
vehető kamatmentes kölcsön lehetőségét. 
 
Nagy Gábor polgármester megköszönte a tájékoztatásokat, és elmondta, hogy a 
képviselő-testület a közeljövőben vissza fog térni a közvilágítás korszerűsítésének 
lehetőségére. 
 
 
 
2. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA AZ 
ADÓSSÁGKONSZOLIDÁCIÓBAN NEM RÉSZESÜLT ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA 
KIÍRT PÁLYÁZATRA 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. A munkamegbeszélésen 
konszenzusra jutottunk arról, hogy mely utcák felújítása fér bele a 20 millió forintos 
támogatási keretbe. Javasolom, hogy önkormányzatunk vegyen részt ezen a pályázaton, 
nyújtsuk be támogatási kérelmünket az előterjesztés szerint! Kérem, szavazzunk! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
125/2016. (VIII.30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 
törvény 3. melléklet II. 8. pont szerinti „az adósságkonszolidációban nem 
részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására” című 
kiírásra. 
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Pályázati alcél:  
a) a település belterületén út, híd vagy járda építésére, felújítására, 

karbantartására. 

 
  

Pályázati célok: 
A fejlesztés 

költsége 
(bruttó Ft) 

1. Hrsz 937 Bányász utca útburkolatának 
javítása aszfaltozással 

 
3.696.588 

2. Hrsz 95 megnevezés nélküli közterület 
útburkolatának javítása aszfaltozással 

 
3.341.882 

3. Hrsz 960/2 Levendula utca útburkolatának 
javítása aszfaltozással 

 
3.368.370 

4. Hrsz 145 Deák Ferenc utca útburkolatának 
javítása aszfaltozással 

 
4.198.922 

5. Hrsz 423 Kossuth Lajos utca útburkolatának 
javítása aszfaltozással 

 
8.380.659 

6. Hrsz 693 Rózsa utca útburkolatának javítása 
aszfaltozással 

 
212.976 

A fejlesztés költsége összesen 23.199.397 
Igényelt pályázati támogatás 20.000.000 
Az önkormányzat által vállalt önerő 3.199.397 
 

A képviselő-testület a 3.199.397 Ft (azaz Hárommillió-
egyszázkilencvenkilencezer-háromszázkilencvenhét forint) önerőt az 
önkormányzat 2016. évi költségvetésében, a 2015. évi maradvány terhére 
biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a pályázat elkészítésével és 
benyújtásával. 
 
Felelős:   Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2016. augusztus 31. 

 
 
 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
A Szeptember 4. utcát – ahogy arról a munkamegbeszélésen egyezségre jutottunk – a 
jövő évben saját erőből fogjuk aszfaltburkolattal ellátni, mert ebbe a pályázati 
konstrukcióba nem fér bele. 
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3. A VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ 2017-2031. ÉVI GÖRDÜLŐ 
FEJLESZTÉSI TERV MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Képviselőtársaim megkapták az írásos előterjesztést. Várom a kérdéseket, észrevételeket. 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 2017-2031. évi gördülő 
fejlesztési terv előterjesztés szerinti elfogadásáról először az ivóvíz ellátás tekintetében! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
126/2016. (VIII.30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 12-24004-3-001-
01-06 MEKH kóddal rendelkező DRV_V_205. sorszámú Ivóvíz Ellátásért 
Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § 
szerinti, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által 2017-2031. időszakra 
elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérem, szavazzunk a 2017-2031. évi gördülő fejlesztési terv előterjesztés szerinti 
elfogadásáról a szennyvíz elvezetés és -kezelés tekintetében! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
127/2016. (VIII.30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 21-24004-1-001-
00-12 MEKH kóddal rendelkező DRV_S_203. sorszámú Szennyvíz-
elvezetés és -kezelés Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény 11. § szerinti, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 
által 2017-2031. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

A gördülő fejlesztési terv e jegyzőkönyv 1. melléklete 
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4. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE 
MÓDOSÍTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
A munkamegbeszélésen szintén átbeszéltük a költségvetési beszámolót, és 
megállapítottuk, hogy a legnagyobb eltérést az eredeti előirányzathoz képest az jelenti, 
hogy a tervezettnél több közcélú foglalkoztatottat sikerült alkalmaznunk. Amikor az eredeti 
költségvetés terveztük, nem ismertünk minden pályázati lehetőséget, és közben adódtak 
olyan beruházások, melyek előre nem voltak tervezhetők. Várom az előterjesztéssel 
kapcsolatos kérdéseket, véleményeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs.  
 
Kérem, először szavazzunk a Nyirádi Szociális Segítő Központ 2016. évi költségvetésének 
előterjesztés szerinti módosításáról! 
 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
128/2016. (VIII.30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
 

16.980 e Ft bevételi és 
16.980 e Ft kiadási főösszegre 

 
módosítja a Nyirádi Szociális Segítő Központ 2016. évi költségvetését. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester és  

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

 
 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérem, szavazzunk a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2016. évi költségvetésének előterjesztés 
szerinti módosításáról! 
 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
129/2016. (VIII.30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
 

44.303 eFt bevételi és 
44.303 e Ft kiadási főösszegre 

 
módosítja a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2016. évi költségvetését. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester és  

Szabóné Kecskés Mária, a Nyirádi Nyitnikék Óvoda vezetője 
Határidő: azonnal 

 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérem, szavazzunk a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének 
előterjesztés szerinti módosításáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
130/2016. (VIII.30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
 

40.038 eFt bevételi és 
40.038 e Ft kiadási főösszegre 

 
módosítja a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi 
költségvetését. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester és  

Lovasi Erika jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
 
 
Lovasi Erika jegyző 
Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy Szőc Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a 2016. augusztus 29-i ülésén szintén elfogadta a Nyirádi Közös Önkormányzati 
Hivatal 2016. évi költségvetésének előterjesztés szerinti módosítását. 
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Nagy Gábor polgármester 
Kérem, szavazzunk az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet 
előterjesztés szerinti módosításáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2016. (VIII.31.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
1/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A módosító rendelet e jegyzőkönyv 2. melléklete, 

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 1/2016. (II.15.) rendelet  
e jegyzőkönyv 3. melléklete 

 
 
 
 
 
5. BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2016. I. FÉLÉVES 
GAZDÁLKODÁSÁRÓL 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. Várom a kérdéseket, 
észrevételeket.  
 
Lovasi Erika jegyző 
Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy Szőc Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a 2016. augusztus 29-i ülésén megtárgyalta és elfogadta a Nyirádi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2016. I. féléves gazdálkodásáról szóló előterjesztést. 
 
Nagy Gábor polgármester 
Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a Nyirádi Szociális 
Segítő Központ 2016. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló előterjesztés szerinti 
elfogadásáról! 
 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
131/2016. (VIII.30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
 

7.471 eFt teljesített bevétellel  
7.766 eFt teljesített kiadással  

 
elfogadja a Nyirádi Szociális Segítő Központ 2016. I. féléves 
gazdálkodásáról szóló beszámolót. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérem, szavazzunk a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2016. I. féléves gazdálkodásáról szóló 
beszámoló előterjesztés szerinti elfogadásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
132/2016. (VIII.30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
 

21.266 eFt teljesített bevétellel és 
20.971 eFt kiadással  

 
elfogadja a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2016. I. féléves gazdálkodásáról szóló 
beszámolót. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérem, szavazzunk a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. I. féléves 
gazdálkodásáról szóló beszámoló előterjesztés szerinti elfogadásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
133/2016. (VIII.30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
 

20.009 eFt teljesített bevétellel és 
19.650 eFt teljesített kiadással  

 
elfogadja a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. I. féléves 
gazdálkodásáról szóló beszámolót. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérem, szavazzunk Nyirád Község Önkormányzata és intézményei 2016. I. féléves 
gazdálkodásáról szóló beszámoló előterjesztés szerinti elfogadásáról! 
 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
134/2016. (VIII.30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
 

161.424 eFt teljesített bevétellel és 
117.308 eFt teljesített kiadással  

 
elfogadja Nyirád Község Önkormányzata és intézményei 2016. I. féléves 
gazdálkodásáról szóló beszámolót. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

A beszámoló e jegyzőkönyv 4. melléklete 
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6. A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
MEGALKOTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Az elmúlt félévben szerzett tapasztalatok alapján több tekintetben szükségessé vált a 
közterületek használatáról szóló szabályozás felülvizsgálata. Részletesen megbeszéltük a 
képviselő-testület tagjaival, hogy milyen rendelkezések azok, melyeket a rendeletben 
szerepeltetnünk kell. E szerint készült el az előttetek lévő rendelettervezet. 
 
Németh Jenő képviselő 
Örülök, hogy sok minden belekerült a szabályozásba. Javasolom, hogy térjünk vissza arra 
is, hogy milyen átmérőjű és teherbírású átereszek készüljenek az ingatlanok előtt. Vannak 
neuralgikus helyek, ahol a csapadékvíz pl. azért nem tud akadálytalanul elfolyni, mert 10-
es átmérőjű csöveket helyeztek el az árkokban. Az Ady Endre utca, Bányász utca és a 
Béke tér sarkáról viszi vissza a víz a hordalékot, illetve nem tud elfolyni, valamint az Ady 
Endre utca jobb oldalán az utolsó házaknál fel vannak töltve az árkok. Több helyen 
szakszerűtlen rákötéseket végeztek, valamint eltűnt esővíz nyelő akna, ebből gondok 
vannak. 
 
Nagy Gábor polgármester 
Magasabb szintű jogszabályok módot adnak arra, hogy az árkok tisztántartása és a 
csapadékvíz akadálytalan lefolyása érdekében eljárjunk, vagy helyi szabályzatban kell 
rendelkeznünk róla? 
 
Andrónyi Miklós képviselő 
A kapubejáratok előtti átereszek és a csapadékvíz akadálytalan lefolyása biztosításának 
ellenőrzése jegyzői hatáskörbe tarozik. A helyi építéshatóság kompetenciája, hogy 
eldöntse, zárt rendszerré alakíthatja-e az ingatlana előtti árkot az ingatlan használója, 
tulajdonosa, vagy sem.  
 
Nagy Gábor polgármester 
Fel kell erre hívni a lakosság figyelmét, és meg kell keresni az engedély nélküli 
árokfeltöltéseket. 
 
Andrónyi Miklós képviselő 
Vannak települések, ahol e célra formanyomtatványt rendszeresítettek, mert ez a 
tevékenység nem engedély-, hanem bejelentés köteles. 
 
Németh Jenő képviselő 
Vannak olyan gondok is, hogy növényekkel, virágokkal ültetik be a járdákat úgy, hogy 
akadályozzák vele a közlekedést. Kérem, hogy ennek tilalmát feltétlenül vegyük bele a 
rendeletünkbe, hogy a járda funkcióját meg lehessen tartani. 
 
Andrónyi Miklós képviselő 
Javasolom a rendelet 28. §-át kiegészíteni azzal, hogy mindenki köteles biztosítani az 
ingatlana előtti járdán az akadálytalan közlekedést és a közúti jelzések, úttartozékok 
láthatóságát. 
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Nagy Gábor polgármester 
Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. Kérem, hogy a közterületek használatáról 
szóló rendelettervezetet az előterjesztés szerint fogadjuk el, a 28. § egészüljön ki egy 
újabb bekezdéssel, a következők szerint: 
 
„ 28. § (3) Az ingatlan tulajdonosai és használói kötelesek biztosítani az ingatlanuk előtt 
kialakított járdán az akadálytalan közlekedést, valamint a járda űrszelvényében a közúti 
jelzések és úttartozékok láthatóságát.” 
 
Kérem, szavazzunk! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2016. (IX.5.) önkormányzati rendelete  

a közterületek használatáról 
 

A rendelet e jegyzőkönyv 5. melléklete 
 
 
 
 
7. A KÖZOKTATÁSI, VALAMINT A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ 
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJAIRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. Az új élelmezésvezető javaslatára 
felülvizsgáltuk a díjakat, és a vendégétkezés térítési díját emelnénk meg nettó 610 Ft-ra, 
továbbá lehetőséget adnánk a vendégétkeztetésben 50 %-os adag igénybe vételére, nettó 
315 Ft-os áron. Várom a kérdéseket, észrevételeket.  
 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a térítési díjakról szóló 
rendelet előterjesztés szerinti megalkotásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2016. (VIII.31.) önkormányzati rendelete 

a közoktatási és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
térítési díjairól szóló 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A rendelet e jegyzőkönyv 6. melléklete 
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8.  A KONYHA ÉLELMEZÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Elkészítettük a konyha élelmezési szabályzatát, előtettek van a tervezet, mellyel 
kapcsolatban várom az észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk a konyha élelmezési szabályzatának előterjesztés szerinti jóváhagyásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
135/2016. (VIII.30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. szeptember 1-jei 
hatállyal jóváhagyja a konyha élelmezési szabályzatát. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester és 
   Tasner Istvánné élelmezésvezető 
Határidő:  azonnal 
 

A szabályzat e jegyzőkönyv 7. melléklete 
 
 
 
 
9. RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK MIATTI ELÖNTÉSEKKEL 
KAPCSOLATOS MEGOLDÁSOK MEGTERVEZTETÉSÉNEK MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Andrónyi Miklós képviselőtársunk segítségével és szervezésében - melyet köszönünk - a 
Balaton-felvidéki Vízitársulattal helyszíni bejárást folytattunk a nyári felhőszakadások 
okozta elöntésekkel kapcsolatban. A Vízitársulat a bejárás alapján megküldte a 
megoldásra vonatkozó álláspontját, melyet olvashattatok az előterjesztésben. 
 
Németh Jenő képviselő 
Valószínű, hogy a megoldásnak hosszú lesz az átfutási ideje, mert nem önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlanokat érint a tervezett vízelvezetés, ahol az árkokat ki kell 
alakítani, hanem mezőgazdasági területekről van szó. Mindaddig nem lenne-e célszerű 
megvizsgálni a Búzavirág utcához letett átereszek lejtését és keresztmetszetét? Azt 
javasolom, hogy ezt ki kell tisztítani, mert valami akadályozza a csapadékvíz útját. Az is 
lehet, hogy ki kell cserélni az átereszeket. 
 
Papp Attila képviselő 
Horváth Lajos bácsiék vállalják a megfelelő méretű áteresz árának megfizetését, csak azt 
kérik, hogy segítsen nekik az önkormányzat a lerakásában. 
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Nagy Gábor polgármester  
Önkormányzatunknak kell a tartalék terhére fedezetet biztosítania a vízelvezetés 
megoldására, kivéve azoknál az ingatlanoknál, ahol a nem megfelelő áteresz átmérő miatt 
a lakók is beszállnak a költségekbe. 
 
Papp Attila képviselő 
Rakodógépet kell alkalmazni az árkok kikotrásához. 
 
Nagy Gábor polgármester 
Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. Kérem, hogy szavazzunk arról, hogy az 
engedélyes kiviteli tervekre árajánlatokat kérjek az előterjesztés szerint! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
136/2016. (VIII.30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a 
polgármestert, hogy a rendkívüli időjárási körülmények miatti 
elöntésekkel kapcsolatos további károk megakadályozása érdekében 
engedélyes kiviteli tervekre árajánlatokat kérjen. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az árajánlatok 
alapján a tervezésre a megbízási szerződést megkösse. 
 
A képviselő-testület felkéri Andrónyi Miklós képviselőt, hogy szakmai 
konzulensként a terveztetés és a szerződéskötés során a polgármestert 
támogassa. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2016. október 15. 

 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Döntetnünk kell majd arról, hogy a költségvetésünk terhére erőgépekkel készíttessük elő 
az árkokat és tegyük le az átereszeket.  
 
Papp Attila képviselő 
A hidakat ki fogja finanszírozni? 
 
Andrónyi Miklós képviselő 
Közös finanszírozást javasolok. 
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Papp Attila képviselő 
Javasolom, hogy Andrónyi Miklós nézze meg, hogy hány csövet kell vásárolni, egyeztetni 
kell a lakókkal, és kikalkulálni, hogy ez milyen költséget jelent. Gondoljuk át, milyen 
gépekre van szükség ezekhez a munkákhoz! 
 
Németh Jenő képviselő 
A Kossuth Lajos utca végétől a patakig meg kell mélyíteni az árkot, nem lett kitisztítva, 
nem tud elfolyni benne a csapadékvíz.  
 
Nagy Gábor polgármester 
A következő testületi ülésre előkészítjük ezt a témát! 
 
 
 
 
10. A KONYHÁN FELTÁRT FELESLEGES ÁRUKÉSZLET HASZNOSÍTÁSÁNAK 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Ahogy az előterjesztésben olvastátok, a konyhán feltárt felesleges árukészlet leltározása 
megtörtént. A felesleges árukészlet hasznosításáról átadás-átvételi jegyzőkönyvvel el fog 
számolni az élelmezésvezető a testület felé. 
 
Németh Jenő képviselő 
A falunapi lángos-sütéshez kértük a feleslegessé vált étolajat. 
 
Nagy Gábor polgármester 
Meg fog történni az átadása. 
 
Molnárné Farkas Rita, a Szociális Segítő Központ vezetője 
Olyan konyhai eszközök, lábasok váltak fölöslegessé a konyhán, melyeket mi az 
intézményünkben nagyon jól tudnánk hasznosítani. 
 
Nagy Gábor polgármester 
Mód lesz az átadásra, leltárba veszünk minden eszközt és visszatérünk rá. 
 
Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a konyhán fölöslegessé 
vált árukészlet hasznosításáról az előterjesztést szerint! 
 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
137/2016. (VIII.30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Élelmezésellátó 
Szervezetnél felhalmozódott, az új receptúrában fel nem használható, 
illetve romlott, lejárt szavatosságú élelmiszereket a határozat mellékletét 
képező kimutatás szerint, 447.385 Ft, azaz Négyzáznegyvenhétezer-
háromszáznyolcvanöt forint értékben selejtezi. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester  
Határidő:  2016. október 31. 

 
 
 
 
11. A NYIRÁDI NYITNIKÉK ÓVODA CSOPORTLÉTSZÁM EMELÉSÉNEK 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. Várom a kérdéseket, 
észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az óvoda 
csoportlétszám emelésének jóváhagyásáról az előterjesztés szerint! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
138/2016. (VIII.30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 25. § (7) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a 2016/2017. nevelési évre engedélyezi a Nyirádi 
Nyitnikék Óvoda maximális csoportlétszám emelését mindhárom 
csoportban 20 %-kal.  
 
A kiscsoport maximális gyermeklétszámát 30, a középsőcsoport 
maximális gyermeklétszámát 30 és a nagycsoport maximális 
gyermeklétszámát 30 főben állapítja meg. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy döntéséről e határozat 
megküldésével az óvoda vezetőjét értesítse. 
 
Felelős:   Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2016. augusztus 31. 
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12. SZMSZ 4. FÜGGELÉKE (KORMÁNYZATI FUNKCIÓK) MÓDOSÍTÁSÁNAK 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. Várom a kérdéseket, 
észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az SZMSZ 4. 
függelékének előterjesztés szerinti módosításáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
139/2016. (VIII.30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Képviselő-
testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2014. (XI.21.) 
rendelet 4. függeléke a következő kormányzati funkcióval egészül ki: 
 

„104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés” 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2016. szeptember 1. 
 

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
4. függelék e jegyzőkönyv 8. melléklete 

 
 
 
 
13. A POLGÁRMESTER RÉSZÉRE JUBILEUMI JUTALOM MEGÁLLAPÍTÁSA 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. Személyes érintettségemet 
jelentem be a saját jubileumi jutalmam megállapítása tárgyában, és kérem a képviselő-
testületet, zárjatok ki a döntésből. 
 
Németh Jenő képviselő, korelnök 
Horváth Zoltán alpolgármester távollétében, mint korelnök javasolom, hogy Nagy Gábor 
polgármestert személyes érintettsége miatt zárjuk ki a jubileumi jutalma megállapítására 
vonatkozó döntésből. Kérem, szavazzunk! 
 
A korelnök javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
140/2016. (VIII.30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége 
miatt kizárja Nagy Gábor polgármestert a saját jubileumi jutalma 
megállapítására vonatkozó döntésből. 
 
Felelős:   Németh Jenő korelnök 
Határidő:  azonnal 

 
 
 
 
Németh Jenő képviselő, korelnök 
Várom a kérdéseket, észrevételeket az előterjesztéssel kapcsolatban. Megállapítom, hogy 
hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a polgármester részére jubileumi jutalom 
megállapításáról az előterjesztés szerint! 
 
 
A korelnök javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
141/2016. (VIII.30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nagy Gábort, Nyirád 
község polgármesterét, 30 év közszolgálati jogviszonyban eltöltött idő 
után háromhavi illetményének megfelelő összegben, bruttó 1.346.100 Ft, 
azaz Egymillió-háromszáznegyvenhatezer-egyszáz forint jubileumi 
jutalomban részesíti. A polgármester közszolgálati jogviszonyának 
kezdete 1986. szeptember 4. 
 
A képviselő-testület határozatát a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 150. § (1) bekezdése, (2) bekezdés b) pontja alapján 
hozta, a jubileumi jutalom fedezetét az önkormányzat 2016. évi 
költségvetésében, a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő 
járulékok előirányzata terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a jubileumi jutalom 
kifizetéséről gondoskodjon. 
 
Felelős:   Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2016. szeptember 4. 
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14. A FALUNAP MEGRENDEZÉSE 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
A képviselő-testület tagjai korábban lemondtak a képviselői tiszteletdíjukról azzal, hogy 
később javaslatot tesznek arra, hogy mi módon legyen a felajánlott összeg felhasználva. 
Az idei falunapra 540 ezer forint van a költségvetésünkben tervezve, Tóth Vera fellépési 
díjára nincs fedezet. 
 
Csikány Róbertné képviselő 
Kérem a képviselő-testület hozzájárulását és döntését, hogy az általam lemondott, és a 
költségvetésben elkülönítetten kezelt tiszteletdíjból 150 ezer forint a falunap költségeihez 
legyen felhasználva. 
 
Papp Attila képviselő 
Kérem a képviselő-testület hozzájárulását és döntését, hogy az általam lemondott, és a 
költségvetésben elkülönítetten kezelt tiszteletdíjból 150 ezer forint a falunap költségeihez 
legyen felhasználva. 
 
Nagy Gábor polgármester 
Horváth Zoltán alpolgármester nincs jelen az ülésen, de azt kérte, hogy az általa 
lemondott, és a költségvetésben elkülönítetten kezelt tiszteletdíjból 300 ezer forint a 
falunap költségeihez legyen felhasználva. 
 
Kérem, szavazzunk arról, hogy a falunapra tervezett kiadást a képviselő-testület 600 ezer 
forinttal megemeli, melynek fedezete Csikány Róbertné és Papp Attila képviselő, valamint 
Horváth Zoltán alpolgármester által lemondott képviselői tiszteletdíj. 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
142/2016. (VIII.30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. október 1-jén 
falunapot rendez. 
 
A falunap költségeire összesen 1.140.000 Ft-ot különít el a képviselő-
testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésében, a következők 
szerint:  
 

a) 540.000 Ft-ot a 2015. évi maradvány terhére,  
b) 300.000 Ft-ot Horváth Zoltán alpolgármester által az önkormányzat 

javára lemondott tiszteletdíj terhére,  
c) 150.000 Ft-ot Papp Attila képviselő által az önkormányzat javára 

lemondott tiszteletdíj terhére és  
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d) 150.000 Ft-ot Csikány Róbertné képviselő által az önkormányzat 
javára lemondott tiszteletdíj terhére. 

 
A falunapra elkülönített összeg felhasználásáról tételes elszámolás 
készül, melyet a polgármester a falunapot követő, soron következő ülésen 
a képviselő-testület elé terjeszt. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2016. október 1. és a falunapot követő  
   képviselő-testületi ülés 
 

 
 
 
15. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA A SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZELŐANYAG 
VÁSÁRLÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSRA 
 
Nagy Gábor polgármester 
Az ülés előtt megkaptátok a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó pályázatról az 
előterjesztést. Olvashattátok, hogy önkormányzatunknak ez milyen költséget jelentene, és 
hogy maximum 170 m3 tűzifa vásárlásához nyújthatjuk be pályázatunkat. Tavaly 56 m3 
vásárlásához kaptunk támogatást. 
 
Papp Attila képviselő 
Javasolom, hogy az idén 120 m3-re pályázzunk! 
 
Nagy Gábor polgármester 
Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. Ha 120 m3 tűzifára pályázunk, 60 szociálisan 
rászoruló család részesülhet 2 m3 tűzifa támogatásban.  
 
Kérem, szavazzunk pályázat benyújtásáról az előterjesztés szerint, 120 m3 szociális célú 
tűzifa vásárlásához!  
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
143/2016. (VIII.30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 
törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 18. A 
helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatás jogcím szerinti „a települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
kiegészítő támogatása” című pályázatra. 
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A képviselő-testület a pályázatát 120 m3 kemény lombos fafajta 
mennyiségre nyújtja be. 
 
A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a 120 
m3 szociális célú tűzifa vásárlásához 1000 Ft/erdei m3 + áfa önrészt 
biztosít. 
 
Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől 
ellenszolgáltatást nem kér. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 
támogatás igénybejelentésének elkészítéséről és a Magyar 
Államkincstárhoz történő benyújtásáról gondoskodjon. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 

Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2016. szeptember 30. 

 
 
 
 
16. VEGYES ÜGYEK 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Megbíztuk Papp Attila képviselőtársunkat azzal, hogy készítse elő egy kisteherautó 
megvásárlását az önkormányzat részére. 
 
Papp Attila képviselő 
Nagyszerű, a céljainknak minden tekintetben megfelelő gépkocsit sikerült találni. A típusa 
IVECO, 2008. gyártási évű, billenőplatós 3,6 m platóhosszal, hátul dupla kerekes, 150 
lóerős, 7 személyes, klímás, állófűtéses, elektromos tükör+ablak van rajta, 3500 kg-os, 
vonóhorgos, újszerűek a gumik, a fülke mögött csőtartó van. A tehergépkocsi 
sérülésmentes, teljesen leszervizelt. Az ára 4.000.000 Ft (ÁFA-mentes). Az eladó Nagy 
Ferenc zalaszántói lakos. 
 
Nagy Gábor polgármester 
Javasolom képviselőtársaimnak a gépkocsi megvásárlását, melynek fedezete a 2015. évi 
maradvány. Kérem, szavazzunk! 
 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
144/2016. (VIII.30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata megvásárolja Nagy Ferenc (8353 
Zalaszántó, Keszthelyi u. 43.) tulajdonostól az IVECO C3515 típusú, 
ZCFC35A8005764739 alvázszámú tehergépjárművet 4.000.000 Ft, azaz 
Négymillió forint vételárért. 
 
A vételár fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi 
költségvetésében, a 2015. évi maradvány terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés 
megkötésével, valamint megbízza Papp Attila képviselőt a gépkocsi 
átírásával és forgalomba helyezésével kapcsolatos teendők ellátásával. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester és 
   Papp Attila képviselő 
Határidő:  2016. szeptember 30. 

 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
A civil szervezetek mindannyian benyújtották pályázatukat önkormányzati támogatásra. A 
hiánypótlásban érintett szervezetek teljesítették hiánypótlási kötelezettségüket. 
 
A Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete kulturális programjának támogatási 
igényével fordult önkormányzatunkhoz. A benyújtott pályázata szerint az egyesület a 
Visegrádi Palotajátékokra szervezett kirándulást, Budapestről hajóval. A hajóút költsége 
3.750 Ft/fő, ennek támogatására nyújtották be a pályázatukat. Az igényelt támogatás 
150.000 Ft. A benyújtott pályázati kérelmet megalapozottnak ítélem, és javasolom a 
szervezet kérelme szerinti anyagi támogatását. Kérem, szavazzunk!  
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
145/2016. (VIII.30.) 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 Mozgássérültek 
Veszprém Megyei Egyesülete (8200 Veszprém, Budapest u. 16., képviseli: 
Hegedüs Józsefné elnök) részére 2016. évre 150.000 Ft (azaz 
Egyszázötvenezer forint) kulturális célú pályázati támogatást nyújt. 
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Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott 
részére 2016. szeptember 30. napjáig, melynek fedezetét a képviselő-
testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésében, az „egyéb működési 
célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek” rovat 
terhére biztosítja. 
 
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. szeptember 30. 

 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
A Nyirád Községi Polgárőrség működési támogatás, valamint kulturális programjának 
támogatási igényével fordult önkormányzatunkhoz. A benyújtott pályázata szerint az 
egyesület alapfeladataként a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a 
bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálatot, figyelő 
szolgálatot, közúti baleset helyszínén, valamint az óvoda, általános iskola közvetlen 
közelében jelzőőri tevékenységet lát el. Szükséges, hogy kellő mennyiségű üzemanyaggal 
rendelkezzenek a járőrszolgálat ellátásához. Havi megbeszéléseik megtartásához 
szerződés alapján termet bérelnek. A tagok pozitív hozzáállásához és a sikeres 
együttműködéshez szükséges a tagok közötti jó kapcsolat kialakítása és fenntartása, 
melyet csapatépítő-tréning keretében kívánnak megvalósítani. Hajtó- és kenőanyag 
vásárlásához 90 eFt, terembérletre 120 eFt, VW Crafter használatára 50 eFt és 
csapatépítő tréningre 180 eFt támogatást kérnek. A cél megvalósításához kért teljes 
összeg 440 eFt. 
 
 
Papp Attila képviselő 
Mint a polgárőrség elnöke, személyes érintettségemet jelentem be, és kérem a képviselő-
testületet, hogy zárjon ki a polgárőrség részére támogatás odaítéléséről szóló döntésből! 
 
Nagy Gábor polgármester 
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy személyes érintettségére tekintettel zárjuk ki 
Papp Attilát a polgárőr egyesület részére támogatás odaítéléséről szóló döntésből! 
 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
146/2016. (VIII.30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége 
miatt kizárja Papp Attila képviselőt a Nyirád Községi Polgárőrség pályázati 
támogatásáról szóló döntésből. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
A polgárőrség által benyújtott pályázati kérelmet megalapozottnak ítélem, és a kért 
támogatás megítélését javasolom. Kérem, szavazzunk! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
147/2016. (VIII.30.) 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 Nyirád Községi 
Polgárőrség (8454 Nyirád, Szabadság u. 3., képviseli: Papp Attila) részére 
2016. évre 260.000 Ft működési célú, valamint 180.000 Ft kulturális célú, 
összesen 440.000 Ft (azaz Négyszáznegyvenezer forint) pályázati 
támogatást nyújt. 
 
Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott 
részére 2016. szeptember 30. napjáig, melynek fedezetét a képviselő-
testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésében, az „egyéb működési 
célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek” rovat 
terhére biztosítja. 
 
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. szeptember 30. 
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Nagy Gábor polgármester 
A Községi Sportegyesület a 2016. II. félévre vonatkozóan működési támogatási igényével 
fordult önkormányzatunkhoz. A benyújtott pályázata szerint az egyesület a felnőtt csapat, 
valamint az utánpótlás csapatainak működését kívánja finanszírozni a támogatásból. 
Céljuk az iskoláskorú utánpótlással a Bozsik program keretében a labdarúgás 
megszerettetése, az egészséges életmódra való nevelés, továbbá a község labdarúgást 
szerető lakóinak szórakoztatása. A II. félévre igényelt támogatás 546.500 Ft, melyet 
szertárosi munkadíjra, könyvelő munkadíjára, sportorvosi költségekre, játékengedélyekre, 
tisztítószerekre, bírói ellenőri díjakra, játékosok, elnök saját gépkocsi használat 
költségeire, rezsiköltségekre és üdítő, szendvics, ásványvíz vásárlására kívánnak 
felhasználni. 
 
A II. félévi támogatásra benyújtott pályázati kérelmet áttekintve a sportegyesület által 
benyújtott pályázati kérelmet megalapozottnak ítélem, és javasolom a kért támogatás 
odaítélését. Kérem, szavazzunk! 
 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

148/2016. (VIII.30.) 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 u. 3., képviseli: Fermos László elnök) 
részére 2016. II. félévére 546.500 Ft (azaz Ötszáznegyvenhatezer-ötszáz 
forint) működési célú pályázati támogatást nyújt. 
 
Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott 
részére 2016. szeptember 30. napjáig, melynek fedezetét a képviselő-
testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésében, az „egyéb működési 
célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek” rovat 
terhére biztosítja. 
 
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. szeptember 30. 
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Nagy Gábor polgármester 
Benyújtott pályázatában a Nyirádi Nyugdíjas és Hagyományőrző Egyesület a kulturális 
programjainak támogatása iránti igényével fordult önkormányzatunkhoz. A pályázatban 
részletezett célok szerint egészségmegőrző program keretében a mesteri gyógyfürdőt 
kívánják igénybe venni, két turnusban. Az autóbusz költségére és fürdőbelépőre kérik a 
támogatást. A cél megvalósításához igényelt támogatás 239.320 Ft. A pályázati céllal 
kapcsolatban érintett nyugdíjasok száma 104 fő. 
 
Németh Jenő képviselő 
Mint a nyugdíjas egyesület elnöke, személyes érintettségemet jelentem be, és kérem a 
képviselő-testületet, hogy zárjon ki a nyugdíjas egyesület részére támogatás odaítéléséről 
szóló döntésből! 
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérem a képviselő-testületet, személyes érintettségére tekintettel zárjuk ki Németh Jenőt a 
nyugdíjas egyesület részére támogatás odaítéléséről szóló döntésből! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
149/2016. (VIII.30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége 
miatt kizárja Németh Jenő képviselőt a Nyirádi Nyugdíjas és 
Hagyományőrző Egyesület pályázati támogatásáról szóló döntésből. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
A nyugdíjas egyesület által benyújtott pályázati kérelmet megalapozottnak ítélem, és 
javasolom a kért támogatás odaítélését. Kérem, szavazzunk! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
150/2016. (VIII.30.) 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 
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felhívás szerint, a benyújtott pályázata alapján a Nyirádi Nyugdíjas és 
Hagyományőrző Egyesület (8454 Nyirád, Óvoda köz 2., képviseli: Németh 
Jenő elnök) részére 2016. évben 239.320 Ft (azaz 
Kettőszázharminckilencezer-háromszázhúsz forint) kulturális célú 
támogatást nyújt. 
 
Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott 
részére 2016. szeptember 30. napjáig, melynek fedezetét a képviselő-
testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésében, az „egyéb működési 
célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek” rovat 
terhére biztosítja. 
 
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. július 31. 

 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Benyújtott pályázatában a Nyirád és Térsége Nagycsaládosainak Közhasznú Egyesülete 
kulturális rendezvényen való részvétel támogatása iránti igényével fordult 
önkormányzatunkhoz. A pályázatban részletezett célok szerint 30 család kíván részt venni 
Budapesten, a NOE által szervezett II. Nagycsaládos Fesztiválon. Az utazási költségek 
finanszírozására kívánják igénybe venni a támogatást. A cél megvalósításához igényelt 
támogatás 140.000 Ft. A pályázati cél megvalósulása esetén érintett lakosok száma 59 fő. 
 
A benyújtott pályázati kérelmet megalapozottnak ítélem, és javasolom a kért támogatás 
odaítélését. Kérem, szavazzunk!  
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
151/2016. (VIII.30.) 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 Nyirád és Térsége 
Nagycsaládosainak Közhasznú Egyesülete (8454 Nyirád, Petőfi S. u. 18., 
képviseli: Molnárné Budai Angelika elnök) részére 2016. évben 140.000 Ft 
(azaz Egyszáznegyvenezer forint) kulturális célú támogatást nyújt. 
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Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott 
részére 2016. szeptember 30. napjáig, melynek fedezetét a képviselő-
testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésében, az „egyéb működési 
célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek” rovat 
terhére biztosítja. 
 
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. szeptember 30. 
 
 

 
 
Nagy Gábor polgármester 
Benyújtott pályázatában a Nyirád Községért Alapítvány kulturális programok és helyi 
rendezvények támogatása iránti igényével fordult önkormányzatunkhoz. A pályázatban 
részletezett célok szerint a községünkön átutazókat kívánják köszönteni a Devecser, 
Sümeg, Tapolca irányából érkező úton 3 db üdvözlő tábla elhelyezésével, melyek költsége 
240.000 Ft. Ezen kívül a helyi kézilabdások költségeihez szeretnének hozzájárulni 
160.000 Ft-tal. 60.000 Ft saját forrással rendelkeznek, tehát összesen 340.000 Ft 
támogatást igényeltek.  
 
A benyújtott pályázati kérelmet megalapozottnak ítélem, és javasolom a kért támogatás 
odaítélését. Kérem, szavazzunk!  
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
152/2016. (VIII.30.) 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 Nyirád Községért 
Alapítvány (8454 Nyirád, Szabadság utca 3., képviseli: Bodó Márta elnök) 
részére 2016. évben 340.000 Ft (azaz Háromszáznegyvenezer forint) 
pályázati támogatást nyújt kulturális célú felhasználásra, valamint helyi 
rendezvényekhez támogatásához. 
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Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott 
részére 2016. szeptember 30. napjáig, melynek fedezetét a képviselő-
testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésében, az „egyéb működési 
célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek” rovat 
terhére biztosítja. 
 
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. szeptember 30. 
 
 

 
Nagy Gábor polgármester 
Benyújtott pályázatában az Iskola a Gyermekeinkért Közalapítvány kulturális programok 
támogatása iránti igényével fordult önkormányzatunkhoz. A pályázatban részletezett célok 
szerint az iskola tanulói a tanév során több területi, megyei és országos versenyen 
vesznek részt. Az iskola költségvetése, illetve a szülők lehetőségei korlátozottak az utazás 
költségeinek finanszírozására. Ehhez kérik az önkormányzat támogatását, 100 ezer 
forintot igényeltek. A pályázati cél megvalósulása esetén az érintett tanulók száma 170. 
 
A benyújtott pályázati kérelmet megalapozottnak ítélem, és javasolom a kért támogatás 
odaítélését. Kérem, szavazzunk!  
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
153/2016. (VIII.30.) 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 az Iskola a Gyermekeinkért 
Közalapítvány (8454 Nyirád, Szabadság u. 1., képviseli: Hoffmann István 
elnök) részére 2016. évben 100.000 Ft (azaz Egyszázezer forint) pályázati 
támogatást nyújt kulturális célú felhasználásra. 
 
Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott 
részére 2016. szeptember 30. napjáig, melynek fedezetét a képviselő-
testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésében, az „egyéb működési 
célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek” rovat 
terhére biztosítja. 
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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. szeptember 30. 
 
 

 
Nagy Gábor polgármester 
Benyújtott pályázatában az Összefogás Nyirádért Egyesület működési támogatás iránti 
kérelmével fordult önkormányzatunkhoz. A pályázatban részletezett célok szerint az 
egyesület tulajdonában lévő eszközök (sátor, sörpad, kerékpár) állapota a 8 évnyi 
használattól leromlott, több eszközük selejtezésre került. Fel kívánják újítani ezeknek az 
eszközöknek egy részét, újat szeretnének beszerezni, hogy a jövőben is hozzá tudjanak 
járulni a falu és intézményeinek, civil csoportjainak rendezvényeihez. Az elhasználódott 
eszközöket az elmúlt nyolc évben községünk rendezvényein a többi civil szervezetek is 
használták, az egyesület kölcsönadta számukra ezeket. A pályázati cél megvalósulása 
esetén az érintett nyirádi lakosok száma 200. 
 
A benyújtott pályázati kérelmet megalapozottnak ítélem, és javasolom a kért támogatás 
odaítélését. Kérem, szavazzunk!  
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
154/2016. (VIII.30.) 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 az Összefogás Nyirádért 
Egyesület (8454 Nyirád, Petőfi Sándor u. 18., képviseli: Németh András 
elnök) részére 2016. évben 130.000 Ft (azaz Egyszázharmincezer forint) 
pályázati támogatást nyújt kulturális célú felhasználásra. 
 
Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott 
részére 2016. szeptember 30. napjáig, melynek fedezetét a képviselő-
testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésében, az „egyéb működési 
célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek” rovat 
terhére biztosítja. 
 



 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. augusztus 30-i nyilvános ülésének jegyzőkönyve 

32 

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. szeptember 30. 
 

 
 
Nagy Gábor polgármester 
Az augusztus 11-i ülésen meghozott határozatunkkal 3 millió forintot különítettünk el a 
konyha felújítására. A felhasználás tekintetében most járunk 2,7 millió forintnál, és a 
felújítási munkák közben derült ki, hogy új kazánt kell vásárolni, valamint hőátadó 
hőcserélőt kell építeni. Egy hiba kijavítása okán ma lementünk a pincébe, és szörnyű 
állapotokat találtunk. A szennyvízvezeték el van törve, melyet cserélni kell, mert az 
állapota miatt menthetetlen. Ezen felül a légtechnikus kiszámolta, hogy mennyi levegőre 
van szükség a gázkazán üzemeltetése mellett, 1,5 millió forintba kerülne az előírásoknak 
megfelelő légtechnika kiépítése. Ahhoz, hogy csak a kazáncserét és a szennyvízcsatorna 
cserét el tudjuk végezni, + egymillió forintra volna szükségünk a konyhánál. Sajnos, 
bármihez nyúlunk, újabb és újabb megoldandó problémák merülnek föl. 
 
Papp Attila képviselő 
Javasolom, hogy biztosítsunk további egymillió forintot a konyha felújításához! 
 
Nagy Gábor polgármester 
Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk további 1 millió Ft 
biztosításáról a konyha helyiségeinek felújításához! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
155/2016. (VIII.30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a konyha 
helyiségeinek felújítására a 124/2016. (VIII.11.) határozatban megállapított 
3.000.000 Ft-on túl plusz 1.000.000 Ft-ot, azaz Egymillió forintot biztosít az 
önkormányzat 2016. évi költségvetésében, a 2015. évi maradvány terhére. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a felújítási munkák 
irányításával, valamint felhívja, hogy a felújítás befejezését követően 
tételesen számoljon el a felmerült költségekről. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2015. szeptember 30. 
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Nagy Gábor polgármester 
Arról beszéltünk Mátics Zoltánnal, az útépítő cég vezetőjével, hogy az utak tél előtti 
kátyúzásához ömlesztett betont vásárolnánk tőlük. Ez két hét múlva lesz aktuális. Kb. 100 
ezer forintba fog kerülni, tehát a beszerzés ügyében saját hatáskörben eljárhatok. 
 
Andrónyi Miklós képviselő 
Véleményem szerint 100 ezer forint erre nem lesz elég. A következő költségvetés 
módosításnál 500 ezer forintot át kell csoportosítani erre a célra, a lényeg, hogy a város- 
és községgazdálkodás szakfeladaton megjelenjen. 
 
Nagy Gábor polgármester 
Megállapítom, hogy mai ülésünknek több napirendi pontja és több hozzászólás nincs. 
Köszönöm képviselőtársaim munkáját, az ülést 1910 órakor bezárom. 
 
 
 


