ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL
2016. június 16.

Kedves Nyirádi Lakosok! Önkormányzatunk úgy döntött, hogy az Önök minél szélesebb körű és gyorsabb
tájékoztatása érdekében ezentúl a NYIRlevelek kiadása között rendszeresen, Önkormányzati Hírlevél címmel egy
kiadványt juttat el a lakosoknak, melynek első számát tartják most a kezükben.
A NYIRlevelet továbbra is a megszokott részletességgel, a nyár végén tervezzük megjelentetni. Remélem, jelen
kiadványunk megelégedésükre szolgál!
FELHÍVÁS Nyirád község képviselő-testületének célja, hogy az önkormányzat beruházási, felújítási, karbantartási
munkáit lehetőleg helyben élő és Nyirádra adót fizető vállalkozók végezzék.
Ezért Nyirád község polgármestereként kérem mindazon szakembereket, vállalkozókat, akik a jövőben az
alábbiakban felsorolt feladatok elvégzésében részt tudnak vagy részt kívánnak venni és számlaképesek, hogy
adategyeztetés céljából jelentkezzenek Németh Jenő képviselőnél! Elérhetősége: 06-70/338-5433.









Építőipari tevékenységek:
festés, hőszigetelés, vízszigetelés,
víz-, fűtés-, gáz-, csatorna-,
villanyszerelés,
kőműves munkák,
ács, tetőfedő,
asztalos, faipari munkák,
nyílászáró szerelés és gyártás,
lakatos és hegesztőmunkák.







Szolgáltatások:
szállítás, fuvarozás,
földmunkavégzés, rakodás,
bozótirtás, mezőgazdasági területek
karbantartása,
tervezés, műszaki ellenőrzés, földmérés,
vendéglátóipari tevékenység, büfé.

A CIVIL HÁZ MINDENKIÉ Az Erzsébet téren található az összkomfortos Civil Ház, amely egész évben
ingyenesen igénybe vehető a nyirádi lakosok és civilszervezetek számára. Kényelmes helyszínéül szolgálhat családi
rendezvényeknek, közösségi találkozóknak, összejöveteleknek.
A helyszínen rendelkezésre áll:
 egy teljes körűen felszerelt konyha mikrohullámú sütővel, tűzhellyel és hűtőgéppel,
 10 db sörpad,
 bográcsok, főzőüstök,
 egy ülőgarnitúrás társalkodó hely.
A víz és a mellékhelyiségek igénybevételét a fűtési szezonon kívül tudjuk biztosítani. A Civil Házra való igényt az
önkormányzatnál lehet jelezni.
HŰTŐGÉP CSERE AKCIÓ Tisztelt Nyirádi Nyugdíjasok! Az Otthon Melege Program keretében pályázni lehet
nyugdíjasok régi hűtő- és fagyasztógépeinek cseréjére. Az elnyerhető támogatás összege az A+ kategória
függvényében 25 ezertől 45 ezer forintig terjedhet. Minden olyan nyugdíjas jogosult pályázni, aki a korábbi, 2014ben történt háztartási gépcsere akcióban nem vett részt.
Az önkormányzatunk vállalja a pályázat megírását és teljes körű lebonyolítását minden nyirádi nyugdíjas számára.
A pályázni szándékozók a 88/235-001 telefonon, Némethné Vratnik Irén kolléganőtől kérhetnek felvilágosítást.
A pályázat beadási határideje 2016. július 25.
TISZTELT INGATLANTULAJDONOSOK! Ezúton köszönöm meg az Önök együttműködő hozzáállását a
közterületek karbantartása terén, melynek eredményeképpen községünk ismét gondozott és ápolt lett. Tudom, hogy
sokuknak, főleg az idősebbeknek ez a feladat nagy gondot jelentett, de mára egyértelművé vált, hogy a falu lakossága
igényli a szép környezetet és tenni is akar ezért.
A 704 nyirádi ingatlanból mindössze 53 ingatlantulajdonost kellett felszólítanunk a kötelezettség elmulasztása miatt,
de mára már jórészük pótolta az elmaradását.
Bízom benne, hogy a jövőben tovább fog csökkenni a rendezetlen porták száma.
Aki kora, vagy egészségi állapota miatt a fenti feladatok elvégzésében akadályoztatva van, segítséget kérhet az
önkormányzattól a 88/235-001 telefonszámon.
Nyirád Község Önkormányzata
Nyirád 8454 Nyirád, Szabadság u. 3.
Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070; e-mail: hivatal@nyirad.hu, www.nyirad.hu,

AZ ÓVODA NYÁRI NYITVA TARTÁSA Örömmel tájékoztatom a falu Lakosságát, hogy az idei évtől
kezdődően a Nyitnikék Óvodánk folyamatos nyitvatartással működik a nyár folyamán. A nyári szünet alatt
csökkentett létszámmal és összevont csoportokkal várják azokat a gyermekeket, akiknek a felügyeletét a szülők nem
tudják megoldani.
Augusztus utolsó két hetében csupán egy csoportnyi gyermek ellátását tudja biztosítani az óvoda, ezért kérjük a
Szülőket, hogy igényüket egyeztessék az óvoda vezetőjével.
A SZOCIÁLIS SEGÍTŐ KÖZPONT NYÁRI NYITVA TARTÁSA Tájékoztatom az Érintetteket, hogy az idei
évtől kezdődően a Szociális Segítő Központunk folyamatos nyitvatartással működik a nyár folyamán. A szociális
étkeztetés és a házi segítségnyújtás is a nyitva tartásnak megfelelően működik.
Augusztus 15. és szeptember 1. között – amíg a nyirádi konyha zárva tart – az ebédet a halimbai „ANNEX”
Konyháról biztosítjuk.
NYIRÁDI GYERMEKEK NYÁRI NAPKÖZIJE Örömmel tájékoztatom a Szülőket, hogy az idei nyár folyamán
július első hetétől augusztus második hetéig, heti két alkalommal, pedagógusok irányításával helyi programokat
biztosítunk a nyirádi gyermekek számára. Az első alkalom július 5-én, 9 órától lesz a művelődési házban. A részvétel
minden esetben díjtalan. Az igényt nem kell előre bejelenteni, hanem a helyszínen kell jelentkezni az adott napokon.
Terveink szerint a heti két elfoglaltság közül az egyik egész napos lesz, a másik 9-től 12-ig fog tartani. A gyermekek
étkezéséről a szülőknek kell gondoskodniuk.
Az aktuális programokról és tudnivalókról részletes tájékoztatást adunk a község honlapján, a facebook oldalunkon,
a megszokott hirdetőtáblákon, és a boltokban, továbbá felvilágosítást kérhetnek pedagógusainktól, Bódisné Szencz
Anikótól, Hockné Keringer Nikolettől, Keringer Alexandrától és Szabó Bernadettől.
FOGORVOSI ELLÁTÁS
Értesítem a tisztelt Lakosságot, hogy egy kedvező szerződésmódosításnak
köszönhetően ezentúl már minden nap az Önök rendelkezésére áll fogorvosunk Ajkán, a rendőrség mellett, a Rákóczi
u. 5. sz. alatti fogszakorvosi rendelőben.
A rendelési idő az alábbi:

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

11.00 -14.00
12.00 -15.00
10.00 -14.00
12.00 -15.00
11.00 -14.00

TÁJÉKOZTATÁS Képviselő-testületünk egyhangú döntése alapján önkormányzatunk a Nagycsaládosok
Egyesülete számára továbbra is ingyenesen bérbe kívánja adni a volt rendőrlakást, mivel 2015 decemberében lejárt
a korábbi szerződés. Reméljük, hogy az egyesület elfogadja a lehetőséget, hiszen mindannyiunk számára fontos,
hogy a Nyirádért oly sokat tevő nagycsaládosok továbbra is erősítsék közösségünket.
TARTOZÁSOK, BEHAJTÁS Az önkormányzat elkezdte behajtani az évek óta felhalmozódott, mintegy 10 millió
forintot kitevő tartozásokat. Tájékoztatásul álljon itt néhány adat.
Étkezési díj hátralék (40 fő)
Magánszemélyek kommunális adó hátralék
Helyi iparűzési adó hátralék
Gépjármű adó hátralék

1.200.000 Ft
1.500.000 Ft.
3.700.000 Ft.
3.300.000 Ft.

Mivel ezzel az adóssággal minden nyirádi lakosnak tartoznak a hátralékosok, mert ez a pénz a közösségünké,
meggyőződésem, hogy azt mielőbb be kell hajtani.
2016/2017. évi HIVATALOS AUTÓBUSZ MENETREND tervezethez az alábbi észrevételeket tette
önkormányzatunk az Ajkai és a Devecseri járások összevont menetrendi egyeztetésén: A Nyirád kérése, hogy Sümeg
felől 10 óra, 15 óra és 19 órakor is legyen autóbusz. További kérés, hogy az Ajka–Tapolca között közlekedő távolsági
autóbuszok érintsék a Nyirád, lakótelep elnevezésű buszmegállót. Induljon reggel 7:00-kor egy külön iskolajárat
Ajkára, mivel jelenleg egy járat érkezik, de azon jó, ha állóhely van. A szőci vagy halimbai iskolabuszok erre
alkalmasak lennének. Este az utolsó vonat Budapestről 22:30-kor érkezik, de ahhoz sajnos már nincs buszcsatlakozás,
mert az utolsó épp akkor indul el Nyirádra. Az ÉNYKK Zrt. a jelzett észrevételek mindegyikét megvizsgálja,
amennyiben teljesíthető, akkor menetrendi módosításában szerepeltetni fogja. Ennek érdekében egyeztetések
lesznek, amelyek során helyszíni bejárásra is sor kerül.
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Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070; e-mail: hivatal@nyirad.hu, www.nyirad.hu,

