NYÍLT ÜLÉSEK HATÁROZATAI
2007. JANUÁR 1-JÉTŐL
2010. DECEMBER 31-IG

2007
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő:

1/2007. (I. 10.) Ökt. számú határozat
Nyirád Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért Devecser Város Önkormányzata Képviselőtestületének azon kezdeményezésével, hogy a települési önkormányzatok többcélú kistérségi
társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 13. § (1) bekezdése alapján új kistérség kerüljön létrehozásra
Somlókörnyéki Többcélú Kistérségi Társulás elnevezéssel. A kistérségi szerepkört nyomatékosítja az a
körülmény is, amelyet történelmileg igazgatási hagyományok igazolnak, ugyanis Devecser évszázados
járási székhelyként látott el városkörzeti funkciókat.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti döntésről Devecser Város
Önkormányzata Képviselő-testületét legkésőbb 2007. január 12-ig írásban értesítse.
A képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert és a megbízott jegyzőt, hogy az előkészítő
munkálatokban vegyenek részt.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester és
Könnyid Erika megbízott jegyző
Határidő: 2007. január 12., ill. folyamatos

Módosítás:

Megjegyzés:

A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő:

Módosítás:

Megjegyzés:

2/2007. (I. 10.) Ökt. számú határozat
Nyirád Község Önkormányzati Képviselő-testülete meghatalmazza dr. Kocsis József ügyvédet, hogy
Takács Béla felperes által Bognár József és társai alperesek ellen – a Tapolcai Városi Bíróságnál
2.Pf.21.654/2006. számon – indított perben Nyirád Község Önkormányzatát, mint IV. rendű alperest
képviselje.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: folyamatos

3/2007. (I. 10.) Ökt. számú határozat
Nyirád Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi
XXXVIII. tv. 88. § (1) és (3) bekezdésében, továbbá a módosított 1990. évi LXV. tv. 9. § (4)
bekezdésében, valamint a többször módosított 1993. évi III. törvényben foglaltak alapján a 2000. január
1-jétől alapított Gondozási Központ alapító okiratát 2007. január 10-i hatállyal módosítja, és egységes
szerkezetbe foglalt szövegét megállapítja. A Gondozási Központ új neve: Szociális Segítő Központ.
Az alapító okirat e jegyzőkönyv melléklete
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal

4/2007. (I. 10.) Ökt. számú határozat
Nyirád Község Önkormányzati Képviselő-testülete névváltozás miatt módosítja a volt Gondozási
Központ, új nevén Szociális Segítő Központ - Nyirád, Sallai u. 1/A. - szakmai programját, és annak
mellékletét képező szervezeti és működési szabályzatát.
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A program és szabályzat e jegyzőkönyv melléklete
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal, ill. folyamatos

--/2007. (I. 29.)
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzati Képviselő-testülete 10 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatokról szóló
tájékoztatót.
5/2007. (I. 29.) Ökt. számú határozat
Nyirád Község Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Gyermekétkeztetési Alapítvány –
Kiemelkedően Közhasznú Szervezet, 1203 Budapest, XX. Mária u. 3. – által meghirdetett Mindenki
Ebédel 2007 című programra.
Az önkormányzat 15 gyermek ellátására nyújt be pályázatot, melyhez gyermekenként 5.000 Ft, összesen
75.000 Ft önrész megfizetését vállalja. Az önrész megfizetésének jogcíme: vissza nem térítendő
alapítványi támogatás. Az önrészt az önkormányzat 2007. március 20-ig egy összegben átutalja az
alapítvány bankszámlájára. A képviselő-testület a támogatás fedezetét a 2007. évi költségvetésében
biztosítja.
A képviselő-testület megbízza a megbízott jegyzőt, hogy a pályázat elkészítéséről és benyújtásáról
intézkedjen.
Felelős: Könnyid Erika megbízott jegyző
Határidő: 2007. január 31.
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Megjegyzés:

6/2007. (I. 29.) Ökt. számú határozat
Nyirád Község Önkormányzati Képviselő-testületének 78/2003. (X. 27.) Ökt. számú határozata alapján
Kucsera István (sz. Ajka, 1962. 04. 25., an.: Lájer Ilona) 8400 Ajka, Gyürhegyi u. 18. szám alatti lakos
térítésmentesen tulajdonába kapta a Nyirád 911/71 hrsz.-on felvett beépítetlen terület megnevezésű, 959
m2 térmértékű tehermentes ingatlant.
A 2003. december 30-án megkötött ingatlan-átruházási szerződés 3. pontja szerint Kucsera István
kötelezettséget vállalt arra, hogy az átadott területen jogerős építési engedély alapján e szerződés aláírása
napjától számított 3 éven belül lakóházat épít, és e kötelezettség teljesítését használatbavételi engedéllyel
igazolja.
Mivel Kucsera István a szerződésben vállalt kötelezettségének nem tett eleget, továbbá építési engedéllyel
sem rendelkezik, ezért Nyirád Község Önkormányzata élni kíván vételi jogával a 2003. december 30-án
megkötött, vételi jogot biztosító szerződés 16. pontja szerint.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ingatlan vételárának, 1.000 Ft, azaz Egyezer
forintnak Kucsera István részére történő kifizetéséről intézkedjen.
A képviselő-testület meghatalmazza dr. Kocsis József ügyvédet a jogügylet lebonyolításával, és az
Önkormányzatnak a Földhivatal előtti eljárásban való képviseletével.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2007. március 31.
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7/2007. (I. 29.) Ökt. számú határozat
Nyirád Község Önkormányzati Képviselő-testületének 98/2003. (XI. 27.) Ökt. számú határozata alapján
dr. Dóczi Zsuzsanna (sz. Sümeg, 1977. 01. 24. an.: Mészáros Irén) 2241 Sülysáp, Pesti u. 7. szám alatti
lakos térítésmentesen tulajdonába kapta a Nyirád 911/43 hrsz.-on felvett beépítetlen terület megnevezésű,
1024 m2 térmértékű tehermentes ingatlant.
A 2003. december 12-én megkötött ingatlan-átruházási szerződés 3. pontja szerint dr. Dóczi Zsuzsanna
kötelezettséget vállalt arra, hogy az átadott területen jogerős építési engedély alapján e szerződés aláírása
napjától számított 3 éven belül lakóházat épít, és e kötelezettség teljesítését használatbavételi engedéllyel
igazolja.
Mivel dr. Dóczi Zsuzsanna a szerződésben vállalt kötelezettségének nem tett eleget, építési engedéllyel
sem rendelkezik, és arról nyilatkozott, hogy a képviselő-testület által meghosszabbított határidőig sem tud
eleget tenni beépítési kötelezettségének, ezért Nyirád Község Önkormányzata élni kíván vételi jogával a
2003. december 12-én megkötött, vételi jogot biztosító szerződés 16. pontja szerint.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ingatlan vételárának, 1.000 Ft, azaz Egyezer
forintnak dr. Dóczi Zsuzsanna részére történő kifizetéséről intézkedjen.
A képviselő-testület meghatalmazza dr. Kocsis József ügyvédet a jogügylet lebonyolításával, és az
Önkormányzatnak a Földhivatal előtti eljárásban való képviseletével.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2007. március 31.
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8/2007. (I. 29.) Ökt. számú határozat
Tarcsa Zoltán és Lisztóczki Mária 8454 Nyirád, Erzsébet tér 2. szám alatti lakos Nyirád Község
Önkormányzati Képviselő-testülete 108/2003. (XII. 22.) Ökt. számú határozata értelmében, a 2003.
december 23-án megkötött átruházási és vételi jogot biztosító szerződés alapján térítésmentesen
tulajdonába kapta a Nyirád 911/41. hrsz. alatt felvett, Sport u. 2. szám alatt található építési telket. Tarcsa
Zoltán és felesége a térítésmentes átadás fejében szerződésben vállalta, hogy jogerős építési engedély
alapján, 3 éven belül lakóházat épít a beépítetlen területen. E kötelezettsége teljesítésének határideje 2006.
december 23-án lejárt.
A képviselő-testület Tarcsa Zoltán és felesége kérésére - a felhozott indokokat elfogadva - a lakóház
felépítésére 2007. december 31. napjáig haladékot ad.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről Tarcsa Zoltánt és feleségét értesítse.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2007. február 12.

9/2007. (I. 29.) Ökt. számú határozat
Nyirád Község Önkormányzati Képviselő-testületének 100/2003. (XI. 27.) Ökt. számú határozata alapján
Galambos Sándor (sz. Mosonmagyaróvár, 1976. 02. 11., an.: Zimmer Gizella) és Galambos-Györfi
Diána (sz. Györfi Diána, Ajka, 1977. 10. 10. an.: Baranyai Alíz) 8400 Ajka, Liliom u. 1/A. szám alatti
lakosok térítésmentesen tulajdonukba kapták a Nyirád 911/25 hrsz.-on felvett beépítetlen terület
megnevezésű, 1205 m2 térmértékű tehermentes ingatlant.
A 2003. december 13-án megkötött ingatlan-átruházási szerződés 3. pontja szerint Galambos Sándor és
felesége kötelezettséget vállalt arra, hogy az átadott területen jogerős építési engedély alapján e
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szerződés aláírása napjától számított 3 éven belül lakóházat épít, és e kötelezettség teljesítését
használatbavételi engedéllyel igazolja.
Mivel Galambos Sándor és felesége a szerződésben vállalt kötelezettségének nem tett eleget, építési
engedéllyel sem rendelkezik, továbbá írásos nyilatkozatot tett arról, hogy nem kíván építkezni, ezért
Nyirád Község Önkormányzata élni kíván vételi jogával a 2003. december 13-án megkötött, vételi jogot
biztosító szerződés 16. pontja szerint.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ingatlan vételárának, 1.000 Ft, azaz Egyezer
forintnak Galambos Sándor és felesége részére történő kifizetéséről intézkedjen.
A képviselő-testület meghatalmazza dr. Kocsis József ügyvédet a jogügylet lebonyolításával, és az
Önkormányzatnak a Földhivatal előtti eljárásban való képviseletével.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2007. március 31.

--/2007. (I. 29.)
Sarkadi-Nagy András polgármester: A bérleti díjak mértékét polgármesteri utasítás szabályozza. Kérem,
aki egyetért azzal, hogy a tornaterem bérleti díja 2007. február 1-jétől 2.200 Ft/óra legyen, a nyirádi
lakosok pedig kapjanak az óradíjból 700 Ft-os kedvezményt, az kézfeltartással jelezze! Megállapítom,
hogy a képviselő-testület javaslatomat egyhangúlag elfogadta. A jövőben a tornaterem bérbe adásából
származó bevételt minden hónap 5. napjáig be kell fizetni az önkormányzat pénztárába, erről
polgármesteri utasításban fogok rendelkezni.
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21/2007. (II. 15.) Ökt. számú határozat
Nyirád Község Önkormányzata együttműködési megállapodást köt Nyirád Község Cigány Kisebbségi
Önkormányzatával.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: folyamatos

22/2007. (II. 15.) Ökt. számú határozat
Szabó Tamás és felesége 8454 Nyirád, Rákóczi u. 11. szám alatti lakos Nyirád Község Önkormányzati
Képviselő-testülete 72/2001. (XI. 29.) Ökt. számú határozata értelmében, a 2002. február 13-án
megkötött átruházási és vételi jogot biztosító szerződés alapján térítésmentesen tulajdonába kapta a
Nyirád 911/6. hrsz. alatt felvett, Nyírfa u. 3. szám alatt található építési telket. Szabó Tamás és felesége a
térítésmentes átadás fejében szerződésben vállalta, hogy jogerős építési engedély alapján, 3 éven belül
lakóházat épít a beépítetlen területen. E kötelezettségüknek anyagi okok miatt nem tudtak eleget tenni,
ezért a vállalt beépítési kötelezettségük határidejének meghosszabbítását kérték.
A képviselő-testület Szabó Tamás és felesége részére - a felhozott indokokat elfogadva - a lakóház
felépítésére 2007. december 31. napjáig haladékot ad.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről Szabó Tamást és feleségét értesítse.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2007. február 28.
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--/2007. (II. 15.)
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzati Képviselő-testülete 10 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elutasította a 2007. évi költségvetési rendelet tervezetét. A
képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a testületi ülésen elhangzott kérések és
javaslatok figyelembevételével a rendelet tervezet átdolgozására intézkedjenek.

23/2007. (II. 15.) Ökt. számú határozat
Nyirád Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2007. március 1-jei hatállyal megbízza dr. Kocsis
József ügyvédet - 8300 Tapolca, Hősök tere 4. -, hogy az önkormányzatnak és a község lakóinak jogi
ügyekben tanácsadást nyújtson. E tevékenységért havi 40.000 Ft + ÁFA díjazásban részesíti.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a megbízási szerződés elkészítéséről intézkedjen.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2007. március 1.

24/2007. (III. 5.) Ökt. számú határozat
Nyirád Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2007. január 1-jei hatállyal visszavonja a 3/2003. (II.
13.) Ökt. számú határozatát, melynek tárgya pályázati premizálási rendszer bevezetése.
Indokolás:
Az önkormányzat jelenlegi anyagi helyzete nem engedi meg, hogy pályázatok készítéséért prémiumot
fizessen.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal
9

A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő:

Módosítás:

Megjegyzés:

25/2007. (III.13.) Ökt. számú határozat
Nyirád Község Önkormányzati Képviselő-testülete, a Halimba-Nyirád-Szőc Intézményfenntartó Társulás
Általános Iskolája és Óvodája 2006. augusztus 21-én kelt társulási megállapodás 2.3. pontjában felsorolt
tevékenységi körök és az alapító okiratának 7. pontjában felsorolt szakfeladatok közül, a 751768
Intézményi vagyon működtetése szakfeladatot, - tekintettel a 2007. évi költségvetési törvény és a PM
tájékoztató 5. számú mellékletében felsoroltakra - megszünteti.
E szakfeladatra tervezett kiadásokat és bevételeket a 801214 Iskoláskorúak általános iskolai oktatása és a
801115 Óvodai nevelés, iskolai előkészítés szakfeladatokra tervezi és teljesíti.
A képviselő-testület megbízza Nyirád község jegyzőjét a módosított, egységes szerkezetbe foglalt társulási
megállapodás és az alapító okirat elkészítésével.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal

26/2007. (III.13.) Ökt. számú határozat
Nyirád Község Önkormányzati Képviselő-testülete 172.948 ezer Ft bevétellel, 172.948 ezer Ft kiadással
elfogadja a Halimba-Nyirád-Szőc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és Óvodája részben
önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 2007. évi költségvetését. A képviselő-testület az
Intézményfenntartó Társulás 2007. évi engedélyezett létszámkeretét 50 főben, átlagos statisztikai
állományi létszámát szintén 50 főben állapítják meg.
Az elfogadott kiadások és bevételek beépülnek a gesztor, Nyirád község Önkormányzata költségvetésébe.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: március 13.
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27/2007. (III.13.) Ökt. számú határozat
Nyirád Község Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot hirdet Halimba-Nyirád-Szőc
Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és Óvodája igazgatói állásának betöltésére Nyirád,
(Szabadság u. 1.) székhellyel. Az igazgató egyben ellátja a székhely intézmény vezetői teendőit is. a
megbízás 2007. augusztus 1-jétől – 5 év időtartamra – 2012. július 31. napjáig szól.
Az intézményvezetői megbízás feltételeit a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 18. §-a tartalmazza.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai életrajzát, az intézmény vezetésére vonatkozó
programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, az iskolai végzettségeit igazoló
okiratok másolatát, valamint három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
Bérezés: az 1992. évi XXXIII. tv. szerint történik.
A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: étkezési hozzájárulás, utazási költségtérítés.
A pályázatot Nyirád község polgármesterének címezve – Sarkadi-Nagy András 8454 Nyirád, Szabadság u.
3. – a pályázat közzétételétől számított 30 napon belül lehet írásban benyújtatni.
A pályázat elbírálásának határideje: 2007. június 30.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2007. június 30.

28/2007. (III.13.) Ökt. számú határozat
Nyirád Község Önkormányzati Képviselő-testülete Jőrös István kérelmére hozzájárul ahhoz, hogy az
általa alapított cég a Nyirád Média Rendezvényszervező Kft. nevet használja.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal
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A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő:

Módosítás:

Megjegyzés:

29/2007. (III. 23.) Ökt. számú határozat
Nyirád Község Önkormányzati Képviselő-testülete fölbontja a Kaszap és Társa Bt.-vel (EUROMUSIC
Hangszerbolt Ajka, 8452 Halimba, Ifjúság út 31., képviselője: Kaszap István ügyvezető igazgató) 2006.
május 9-én megkötött vállalkozási szerződést, melynek tárgya a „Mikrotérségi kulturális
rendezvénysorozat helyszínének felújítása” című projekthez fény- és hangtechnikai eszközök, valamint
elektronikai készülékek és színpadi függönyrendszer adásvétele és üzembe helyezése.
Indokolás
A vállalkozási szerződésben foglaltak teljesítése során felmerült beszállítói hiányosságok, inkorrekt
üzleti magatartás, a vállaltak nem megfelelő minőségű, illetve hiányos teljesítése miatt az elvégzett
munka az elvárásoknak nem felel meg, melyet a kivitelező is elismert.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről a Kaszap és Társa Bt.-t értesítse.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2007. március 31.
30/2007. (III. 23.) Ökt. számú határozat
Nyirád Község Önkormányzati Képviselő-testülete fölhatalmazza a polgármestert arra, hogy vállalkozói
szerződést kössön a Direct Out Bt. Hang, Fény és Színpadtechnikai Kereskedelmi ill. Szolgáltató Betéti
Társasággal (8200 Veszprém, Haszkovó út 18/F., képviseli: Feith József). A szerződés tárgya: a
„Mikrotérségi kulturális rendezvénysorozat helyszínének felújítása” című projekthez fény- és
hangtechnikai eszközök, valamint elektronikai készülékek és színpadi függönyrendszer adásvétele és
üzembe helyezése, mindösszesen 3.001.032 Ft, azaz Hárommillió-egyezer-harminckettő 00/100 Ft
értékben.
A vállalkozói díj - hangosítás, világosítás, villanyszerelés, vészvilágítás, színpadgépészet - bruttó
3.001.032 Ft fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetésében biztosítja.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2007. március 31.
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A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő:

Módosítás:

Megjegyzés:

--/2007. (IV. 19.)
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzati Képviselő-testülete 8 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Nyirádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tevékenységéről készült
tájékoztatót elfogadta.

--/2007. (IV. 19.)
A polgármester javaslatára Nyirád község Önkormányzati képviselő-testülete 8 igen szavazattal.
Ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról készült tájékoztatót.

--/2007. (IV. 19.)
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzati Képviselő-testülete 8 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Nagy Gábor képviselő indítványát, mely szerint, ha a
jövőben kötelezettségvállalás a hitelkeret terhére történik, azt az előterjesztésben kiemelten
szerepeltetni kell a kamatvonzatával együtt.

31/2007. (IV. 19.) Ökt. számú határozat
Nyirád község Önkormányzati Képviselő-testülete a zárszámadási rendelet
elszámolásához kapcsolódva a 2007. évi költségvetést az alábbiak szerint módosítja:

pénzmaradvány

A 2007. évi tényleges pénzmaradványt 5.675 ezer forintban fogadja el úgy, hogy a 2007. évi
költségvetésben eredeti előirányzatként tervezett 5.718 ezer forintot 43 ezer forinttal csökkenti a
működési hitel előirányzata növelésével.
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A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő:

Módosítás:

Megjegyzés:

A költségvetési rendeletben eredetileg működési célra tervezett pénzmaradványt a 2006. évi fejlesztési
bevételek és kiadások különbözetével 3.439 ezer forinttal fejlesztési célú pénzmaradványra módosítja.
Ezt az összeget a 2006. évben vállalt beruházási szállítói kötelezettség fedezetéül jelöli meg.
A fejlesztési célú pénzmaradvány összegével a működési hitel előirányzatát megnöveli, így biztosítva
ezzel a működési bevételek és kiadások egyensúlyát. A működési célú hitelfelvétel összege 23.590 ezer
forintra változik.
A fennmaradó 2.236 ezer forint működési maradvány, melyre kötelezettséget a 2007. évi
költségvetésben vállalt.
Jelen határozatban szereplő összegekkel a Képviselő-testület soron következő ülésén a 2007. évi
költségvetést módosítani kell.
A képviselő-testület megbízza jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet módosítására intézkedjen.
Felelős: Könnyid Erika jegyző
Határidő: 30 napon belül

--/2007. (IV. 19.)
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzati Képviselő-testülete 8 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Nagy Gábor képviselő indítványát, mely szerint Nyirád
Község Önkormányzata tárgyalást kezdeményez a halimbai és nyirádi oktatási intézményvezetőkkel, a
települések önkormányzati vezetőivel és a megbízott képviselőkkel az intézményfenntartó társulás
működése tárgyában.
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A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő:

Módosítás:

Megjegyzés:

32/2007. (IV. 19.) Ökt. számú határozat
az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő települési önkormányzatok 2007. évi
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
A)

Nyirád Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2007. évi
költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 17. § (1) bekezdése és 6. számú
melléklet 1. pontja (továbbiakban: 6. számú melléklet) alapján támogatási igényt nyújt be
az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő települési önkormányzatok
támogatására.

B)

Nyirád község Önkormányzati Képviselő-testülete
az önhibájukon kívül hátrányos
pénzügyi helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti
törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I.
II.
III.

a)
a)
1.

2.

Az önkormányzat lakosságszáma 2006. január 1-jén 1 000 fő, vagy a feletti.
Az önkormányzat a polgármesteri hivatalon túl intézményeket tart fenn.
Az önkormányzat
a 2006/2007. nevelési-, illetve tanévben
1.2. nem vesz részt többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában,
és
az általa fenntartott oktatási intézmények intézményenkénti, évfolyamcsoportonkénti kapacitás-kihasználtsága az 5-8. évfolyamon együttesen a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklete I.
Létszámhatárok cím alatti csoport, illetve osztály átlaglétszámának
a) – ha a település 3 000 fő, vagy az alatti lakosságszámú – legalább az
50 %-át
aa) eléri.
a 2007/2008. nevelési-, illetve tanévben

15

A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő:

Módosítás:

Megjegyzés:

2.2. nem vesz részt a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában,
és
az általa fenntartott nevelési, oktatási intézmények, ha tagintézménnyel nem
rendelkeznek, valamint a tagintézménnyel rendelkező intézmények esetén az
„anya” intézmény intézményenkénti, évfolyam-csoportonkénti kapacitáskihasználtsága a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú
melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport, illetve osztály átlaglétszámának
a) az óvodai csoportokban az első óvodai nevelési évben, illetve az alapfokú
oktatási intézmények 1. és 5. évfolyamai együttesen (hat évfolyamos
gimnáziumi oktatás esetén a 7. évfolyamon) a 75 %-át,
aa) eléri,
b) és az óvodai csoportokban a 2-3. óvodai nevelési években, illetve az
alapfokú oktatási intézmények 2-4. és 6-8. évfolyamai együttesen
ba) – ha a település 3 000 fő, vagy az alatti lakosságszámú
– legalább az 50 %-át
baa) eléri.
2.3. nem vesz részt a többcélú kistérségi társulás közoktatási
feladatellátásában, és az alapfokú oktatási intézményben tagintézmény
működik, és
az általa fenntartott intézmény tagintézményé(ei)nek tagintézményenkénti,
évfolyam-csoportonkénti kapacitás-kihasználtsága a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti
csoport, illetve osztály átlaglétszámnak az 5. évfolyamon a 75 %-át, 6-8.
évfolyamai együttesen
a) – ha a település 3 000 fő, vagy az alatti lakosságszámú – legalább az 50
%-át
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A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő:

Módosítás:

Megjegyzés:

aa) eléri.
ab) nem éri el az 5. évfolyamon, de a támogatás teljes igénybevételéhez
vállalja, hogy külön intézkedéssel a 2007/2008. nevelési-, illetve tanévre
előírt feltételeket teljesíti.
IV.

Az önkormányzat magánszemélyek kommunális adója, vállalkozók
kommunális adója és iparűzési adó helyi adó bevezetéséről döntött, és
költségvetésében ilyen bevételt tervez és a gazdálkodás során realizál.

V.

a)

Az önkormányzat a 2006. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A.
§-a alapján könyvvizsgálatra kötelezett.

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester és Könnyid Erika jegyző
Határidő: 2007. április 20.
33/2007. (IV. 19.) Ökt. számú határozat
Nyirád Község Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadta a 2007. évi közbeszerzési tervet.
A közbeszerzési terv a jegyzőkönyv melléklete
Felelős: Könnyid Erika jegyző
Határidő: azonnal

34/2007. (IV. 19.) Ökt. számú határozata
Nyirád Község Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbiak szerint jóváhagyja az Új Atlantisz
Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítását:
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A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő:

Módosítás:

Megjegyzés:

A Társulási Megállapodás Preambuluma kibővült a megállapodás felülvizsgálatának
időpontjával, illetve a pontos jogszabályi hivatkozással

Az I. fejezet a következő pontokkal egészült ki:
I/2. pont: tartalmazza a társulás rövidített nevét
I/4. pont: a települések lakosságszámát a megállapodás 1. sz. melléklete tartalmazza

A II. fejezet a következő pontokkal egészült ki:
a.) II/1/2. A társulás jelen megállapodás egyes fejezeteiben szabályozott, a társulás keretében biztosított
feladatellátásokat a tagönkormányzatok részben önállóan (intézményfenntartóként), illetve
mikrotársulások útján - külön megállapodásokba foglaltak alapján - végzik. Az egyes közszolgáltatások
mikrotársulások, illetve az önkormányzatok saját intézményei útján történő ellátásáról a Társulás
szervező tevékenységével gondoskodik.
b.) II/3/B. Oktatási, nevelési feladatok című fejezet 1. pontja kibővült:
A Társulás a közoktatási intézményi feladatait alapvetően intézményi mikrotársulások útján
látja el, illetve:
Az alapfokú oktatási és nevelési feladatok többcélú kistérségi társulásban történő feladatainak ellátását
biztosító mikrotársulások és önkormányzatok felsorolását jelen megállapodás 2. számú melléklete
tartalmazza.
A 2. pont kibővült az 1. pontban korábban feltüntetett tartalommal:
„szervezi a hosszú távú működtetésre szánt intézmények korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez, a kötelező
eszköz- és felszerelésjegyzék szerinti beszerzésekhez a források felkutatását és a fejlesztési források cél
szerinti felhasználását.”
II/3/B/4. pontja:


A Társulás a pedagógiai szakszolgálati tevékenység keretében:




logopédiai ellátást,
gyógy-testnevelést
nevelési tanácsadást

biztosít.
A Társulás a pedagógiai szakszolgálati feladatokat megyei intézmények (Veszprém Megyei
Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat), önkormányzati intézmények és vállalkozói jogviszonyban
foglalkoztatott szakemberek bevonásával, velük kötendő megállapodásokban, a biztosított
normatíva keretösszegen belül látja el.
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A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő:

Módosítás:

Megjegyzés:

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátásában érintett, illetve abban együttműködő
önkormányzatok és megyei intézmények felsorolását jelen megállapodás 3. számú melléklete
tartalmazza.
c) II/3/F Belső ellenőrzési feladatok ellátása című fejezet a következőkkel egészült ki:
A belső ellenőrzési feladatokat ellátó társulás tagjait a Társulási Megállapodás 4. sz. melléklete
tartalmazza.
d) II/3/G Közművelődési feladatok című fejezet 4-8. pontja más tartalommal egészült ki

A megállapodás III/D. fejezete „A Társulás szervei” című pont kiegészült: a Pénzügyi
Ellenőrző Bizottság Elnöke és Elnökhelyettese
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi
Társulás elnökét értesítse.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2007. május 4.

35/2007. (IV. 19.) Ökt. számú határozata
Az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa részt kíván venni a Szociális és
Munkaügyi Minisztérium által kiírt 2007/5. számú, „A hátrányos helyzetű, tartós munkanélküli lakosság
foglalkoztatását, megélhetését, életkörülményeinek javítását, a hátrányos helyzetű település és
kistérségek felzárkóztatását szolgáló, a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központtal
együttműködésben megvalósuló foglalkoztatási programokkal” című közmunkaprogramban, melyhez
csatlakozik Nyirád Község Önkormányzata.
A szükséges 45.740 Ft önerő fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetésében
a hitelkeret terhére biztosítja.
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A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő:

Módosítás:

Megjegyzés:

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az önerő összegének az Új Atlantisz Többcélú
Kistérségi Társulás számlájára történő átutalásáról intézkedjen.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester és Könnyid Erika jegyző
Határidő: 2007. május 15.

--/2007. (IV. 19.)
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzati Képviselő-testülete 8 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja az általános iskola igazgatója által előterjesztett
pénzátcsoportosítási kérelem teljesítését.

36/2007. (IV. 19.) Ökt. számú határozata
Nyirád Község Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a HRW Dekor Bt.-t (8400 Ajka, Somogyi B.
u. 27.) Nyirád Község Önkormányzata honlapjának elkészítésével.
A képviselő-testület a honlap készítés ellenértékét – 130.000 Ft + ÁFA összeget - az önkormányzat
2007. évi költségvetéséből a hitelkeret terhére biztosítja.
A képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert, hogy a HRW Dekor Bt.-vel vállalkozói szerződést
kössön.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2007. május 4.

20

A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő:

Módosítás:

Megjegyzés:

--/2007. (VI. 14.)
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzati Képviselő-testülete 9 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Iskola a Gyermekeinkért Közalapítvány
tevékenységéről, működéséről, terveiről szóló tájékoztatót.

--/2007. (VI. 14.)
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzati Képviselő-testülete 9 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Ifjúsági Klub működéséről és terveiről szóló
tájékoztatót.

37/2007. (VI. 14.) Ökt. számú határozat
Nyirád Község Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat
gazdasági programját.
A program e jegyzőkönyv melléklete
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: folyamatos, ill. 2010. december 31.

38/2007. (VI. 14.) Ökt. számú határozat
Nyirád Község Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok 2006. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést.
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A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő:

Módosítás:

Megjegyzés:

A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy intézkedjen az értékelés Közép-dunántúli
Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Veszprém Megyei Területi
Kirendeltség részére történő megküldéséről.
Felelős: Könnyid Erika jegyző
Határidő: 2007. június 20.

39/2007. (VI. 14.) Ökt. számú határozat
Nyirád Község Önkormányzati Képviselő-testületének 80/2002. (VIII. 29.) Ökt. számú határozata
alapján Bányár Zsolt (szül. Újfehértó, 1969. 04. 09., an.: Fucskó Ilona) és Bányár Zsoltné (szül. Egyed
Erzsébet Teréz, Tapolca, 1969. 10. 15., an.: Bognár Erzsébet) tapolcai lakosok térítésmentesen
tulajdonukba kapták a Nyirád 911/11 hrsz.-on felvett beépítetlen terület megnevezésű, 1024 m2
térmértékű tehermentes ingatlant.
A 2002. október 2-án megkötött ingatlan-átruházási szerződés 3. pontja szerint Bányár Zsolt és
felesége kötelezettséget vállalt arra, hogy az átadott területen jogerős építési engedély alapján e
szerződés aláírása napjától számított 3 éven belül lakóházat épít, és e kötelezettség teljesítését
használatbavételi engedéllyel igazolja.
Mivel Bányár Zsolt és felesége a szerződésben vállalt kötelezettségének nem tett eleget, továbbá az
egy ízben kért, és 2006. október 2-ig megadott haladék lejártáig sem épített lakóházat, ezért Nyirád
Község Önkormányzata élni kíván vételi jogával a 2002. október 2-án megkötött, vételi jogot biztosító
szerződés szerint.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ingatlan vételárának, 1.000 Ft, azaz Egyezer
forintnak Bányár Zsolt és felesége részére történő kifizetéséről intézkedjen.
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A képviselő-testület meghatalmazza dr. Kocsis József ügyvédet a jogügylet lebonyolításával, és az
Önkormányzatnak a Földhivatal előtti eljárásban való képviseletével.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2007. augusztus 31.

40/2007. (VI. 14.) Ökt. számú határozat
Nyirád Község Önkormányzati Képviselő-testületének 84/2003. (X. 27.) Ökt. számú határozata alapján
Rosta Attila (szül. Ajka, 1968. 11. 06., an.: Kiss Szilvia) lukácsházai lakos, és Varsányi Eszter Mária
(szül. Szombathely, 1982. 12. 27., an.: Komláti Borbála) söptei lakos térítésmentesen tulajdonukba
kapták a Nyirád 911/47 hrsz.-on felvett beépítetlen terület megnevezésű, 1024 m2 térmértékű
tehermentes ingatlant.
A 2003. december 18-án megkötött ingatlan-átruházási szerződés 3. pontja szerint Rosta Attila és
Varsányi Eszter Mária kötelezettséget vállalt arra, hogy az átadott területen jogerős építési engedély
alapján e szerződés aláírása napjától számított 3 éven belül lakóházat épít, és e kötelezettség
teljesítését használatbavételi engedéllyel igazolja.
Mivel Rosta Attila és Varsányi Eszter Mária a szerződésben vállalt kötelezettségének nem tett eleget,
továbbá építési engedéllyel sem rendelkezik, ezért Nyirád Község Önkormányzata élni kíván vételi
jogával a 2003. december 18-án megkötött, vételi jogot biztosító szerződésben foglaltak szerint.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ingatlan vételárának, 1.000 Ft, azaz Egyezer
forintnak Rosta Attila és Varsányi Eszter Mária részére történő kifizetéséről intézkedjen.
A képviselő-testület meghatalmazza dr. Kocsis József ügyvédet a jogügylet lebonyolításával, és az
Önkormányzatnak a Földhivatal előtti eljárásban való képviseletével.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2007. augusztus 31.
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41/2007. (VI. 14.) Ökt. számú határozat
Nyirád Község Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2004. (III. 25.) Ökt. számú határozata
alapján Nagy János Béla (sz. Tapolca, 1964. 10. 31., an.: Tóth Amália) és Ódorné Rajkó Szilvia (sz.
Rajkó Szilvia, Budapest XXII., 1971. 12. 10., an.: Orovicz Mária) tapolcai lakosok térítésmentesen
tulajdonukba kapták a Nyirád 911/30 hrsz.-on felvett beépítetlen terület megnevezésű, 1345 m2
térmértékű tehermentes ingatlant.
A 2004. május 14-én megkötött ingatlan-átruházási szerződés 3. pontja szerint Nagy János Béla és
Ódorné Rajkó Szilvia kötelezettséget vállalt arra, hogy az átadott területen jogerős építési engedély
alapján e szerződés aláírása napjától számított 3 éven belül lakóházat épít, és e kötelezettség
teljesítését használatbavételi engedéllyel igazolja.
Mivel Nagy János Béla és Ódorné Rajkó Szilvia a szerződésben vállalt kötelezettségének nem tett
eleget, továbbá mindketten írásban nyilatkoztak arról, hogy nem kívánnak az ingatlanon lakóházat
építeni, ezért Nyirád Község Önkormányzata élni kíván vételi jogával a 2004. május 14-én megkötött,
vételi jogot biztosító szerződés szerint.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ingatlan vételárának, 1.000 Ft, azaz Egyezer
forintnak Nagy János Béla és Ódorné Rajkó Szilvia részére történő kifizetéséről intézkedjen.
A képviselő-testület meghatalmazza dr. Kocsis József ügyvédet a jogügylet lebonyolításával, és az
Önkormányzatnak a Földhivatal előtti eljárásban való képviseletével.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2007. augusztus 31.
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42/2007. (VI. 14.) Ökt. számú határozat
Nyirád Község Önkormányzati Képviselő-testületének 21/2004. (III. 25.) Ökt. számú határozata
alapján Kalányos Andrea Mónika (sz. Győr, 1973. 09. 07., an.: Orsós Ilona) nyirádi lakos
térítésmentesen tulajdonába kapta a Nyirád 911/28 hrsz.-on felvett beépítetlen terület megnevezésű,
1228 m2 térmértékű tehermentes ingatlant.
A 2004. május 6-án megkötött ingatlan-átruházási szerződés 3. pontja szerint Kalányos Andrea
Mónika kötelezettséget vállalt arra, hogy az átadott területen jogerős építési engedély alapján e
szerződés aláírása napjától számított 3 éven belül lakóházat épít, és e kötelezettség teljesítését
használatbavételi engedéllyel igazolja.
Kalányos Andrea Mónika 2007. április 27-én egy év határidő hosszabbítást kért a beépítési
kötelezettségre, melyet Nyirád Község Önkormányzati Képviselő-testülete elutasít azzal az
indokolással, hogy a határidő meghosszabbításával sem látja biztosítottnak a beépítési kötelezettség
teljesítését.
Mivel Kalányos Andrea Mónika a szerződésben vállalt kötelezettségének nem tett eleget, ezért Nyirád
Község Önkormányzata élni kíván vételi jogával a 2004. május 6-án megkötött, vételi jogot biztosító
szerződés szerint.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ingatlan vételárának, 1.000 Ft, azaz Egyezer
forintnak Kalányos Andrea Mónika részére történő kifizetéséről intézkedjen.
A képviselő-testület meghatalmazza dr. Kocsis József ügyvédet a jogügylet lebonyolításával, és az
Önkormányzatnak a Földhivatal előtti eljárásban való képviseletével.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2007. augusztus 31.
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43/2007. (VI. 14.) Ökt. számú határozat
Nyirád Község Önkormányzati képviselő-testületének 2007. évi kiemelt céljainak meghatározása
1. Az intézményi rekonstrukciós program folytatása, ezen belül az iskolabővítési pályázat ismételt
beadásának, valamint a konyha bővítésének, étkező kialakításának az előkészítése.
2. Járdák és utak felújítása, a források biztosításához fel kell kutatni a pályázati lehetőségeket.
3. A szennyvízcsatorna beruházás finanszírozásának megoldásához létrehozott Víziközmű Társulat
megszűntetésének lebonyolítása.
4. A Dózsa György utca 2. szám alatti, használaton kívüli önkormányzati ingatlan lehető legideálisabb
hasznosítási formájának megvalósítása.
5. Tovább kell folytatni az ingyenes építési telkek igénylőinek tulajdonos kijelölését. A Szeptember 4.
utcában ki kell építtetni a földgáz-vezetéket, melyhez - lehetőség szerint - pályázati támogatást kell
felkutatni.
6. Az állami költségvetési finanszírozásból adódóan továbbra is ki kell használni a társulások
működésére biztosított többletnormatívákat.
7. Továbbra is biztosítani kell a polgárbarát és szolgáltató közigazgatást, különös tekintettel a
következőkre:
 a jegyző, a polgármester, valamint a képviselő-testület feladat- és hatáskörébe tartozó
államigazgatási, illetve helyi önkormányzati igazgatási ügyekben szakértelemmel, és
körültekintően előkészítse a megalapozott döntéseket, és hatékonyan végrehajtsa azokat;
 a hivatal vezetése e feladatának ellátása során intézkedéseivel mindenekelőtt az eredményes
működés, és a szolgáltatásokat igénybevevő ügyfelek elégedettségének egyensúlyban
tartására törekszik;
 a szervezet továbbfejleszthető, modernizálásra és folyamatos javulásra törekvő igénnyel
működik;
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a hivatal személyi állománya szabályozott körülmények között dolgozik, szakértelmük és
hozzáállásuk értékelt és ösztönzött;
a hivatal kölcsönösen sikeres együttműködésre törekszik a felettes-, illetve társ közigazgatási
szervekkel, ügyfeleivel - különös tekintettel Nyirád Község Önkormányzati Képviselőtestületére -, valamint mindazon önkormányzati, civil, illetve egyéb szervezettel, melyekkel a
működés során kapcsolatba kerül;
a hivatal – mint a polgárok által leginkább igénybe vett közintézmény – működésének
eredményét tekintve a község közélete szempontjából is értékteremtőnek kell lennie.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: folyamatos, ill. 2007. december 31.

44/2007. (VI. 14.) Ökt. számú határozat
Nyirád Község Önkormányzata működési célra 25.000.0000 Ft összegű, egy éves futamidejű
hitelt vesz fel az OTP Bank NyRt.-től.
Nyirád Község Önkormányzati Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő
alatti költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a
fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja.
Nyirád Község Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés
megkötésére az OTP Bank NyRt.-vel.
Egyéb jogi biztosítékként felajánlja az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, 684/14 hrsz.ú, továbbá a 622 hrsz.-ú szolgálati lakásokat.
Felelős: Sarkadi Nagy András polgármester
Határidő: 2007. július 14.
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--/2007. (VI. 14.)
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzati Képviselő-testülete 9 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett abban, hogy a Dózsa György u. 2. szám alatti
ingatlan hasznosításával kapcsolatban a három következő alternatívát nyitottnak tekinti:
1. Nyolclakásos társasház felépítése
2. Egy ABC áruház létesítése
3. Telekmegosztás után egy nyolclakásos társasház és egy ABC áruház felépítése a
területen

45/2007. (VI. 14.) Ökt. számú határozat
Nyirád Község Önkormányzati Képviselő-testülete kinyilatkoztatja, hogy az Önkormányzat érdekei
- tekintettel a település fejlődésére és a rendezési tervre - azt kívánják, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő osztatlan közös tulajdonú ingatlanok kimérésénél az Önkormányzat részére
minden eseten a község belterületéhez közelebb eső terület legyen önálló ingatlanként kialakítva.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az osztatlan közös tulajdon megszűntetési
eljárása során a határozatnak megfelelően járjon el.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: folyamatos

46/2007. (VII. 3.) Ökt. számú határozat
Nyirád Község Önkormányzati Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. Törvény
10 § (1) bekezdésében, az 1997. évi CXXXV. törvény 4. § (1) bekezdésében, valamint a 2004. évi
CVII. törvény 1. §. (3) bekezdésében foglaltak alapján dönt Tapolca és Környéke Kistérség
Többcélú Társulás Társulási megállapodás módosításának jóváhagyásáról.
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A képviselő-testület a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társuláshoz tartozó települések
lakossági szolgáltatásai színvonalának javítására, az önkormányzatok kapcsolat és együttműködési
rendszere feltételeinek biztosítására, a feladatellátás összehangolására törekszik.
A képviselő testület a célok elérése érdekében a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás
társulási megállapodásának módosítását –a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan
jóváhagyja.
A képviselő testület a megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek elfogadja,
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal.

47/2007. (VII. 3.) Ökt. számú határozat
Nyirád Község Önkormányzati Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. Tv. 10. §
(1) bekezdésében, az 1997. évi CXXXV. Tv. 4. § (1) bekezdése c) pontjában foglaltak alapján dönt
a társulási megállapodás megszűntetéséről.
A képviselő-testület a Tapolca és a Tapolca Környéki Önkormányzatok által 2005. január 1-jei
hatállyal, Összevont Háziorvosi Ügyelet létrehozására irányuló társulási megállapodást 2007.
december 31. napjával megszűnteti, a társulás közös megegyezéssel történő megszűntetéséről szóló
megállapodást jóváhagyja.
A képviselő-testület a háziorvosi ügyeleti feladatok ellátását 2008. január 1-jétől kezdődően
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás keretében kívánja ellátni, az önkormányzat az
egészségügyi feladatokra vonatkozóan a társulás csatlakozott tagja.
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal.

48/2007. (VII. 3.) Ökt. számú határozat
Nyirád Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Halimba, Nyirád, Szőc Intézményfenntartó
Társulás Általános Iskolája és Óvodája igazgató személye megválasztásának titkos szavazással történő
lebonyolításához szavazatszámláló bizottságot hoz létre. A bizottság elnöke Nagy Gábor képviselő,
tagjai Vers Istvánné és Csikány Róbertné képviselőasszonyok.
Felelős: Nagy Gábor képviselő
Határidő: azonnal

50/2007. (VII. 6.) Ökt. számú határozat

Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Halimba, Nyirád, Szőc
Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és Óvodája igazgatói állására beérkezett pályázatot,
és 2007. augusztus 1-jei hatállyal - 5 év időtartamra - 2012. július 31. napjáig Igaz Sándort - szül.
Tapolca 1968. 02. 14., an.: Kiss Beatrix, 8303 Zalahaláp, Vadvirág u. 9. szám alatti lakos - nevezi ki
a Halimba, Nyirád, Szőc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és Óvodája igazgatójának.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a kinevezéssel kapcsolatos feladatok
végrehajtásáról intézkedjen.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2007. július 11.
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51/2007. (VII. 6.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halimba, Nyirád, Szőc Intézményfenntartó
Társulás Általános Iskolája és Óvodája igazgatójának, Hoffmann Istvánnak a 2006. szeptember 1jétől 2007. augusztus 31-ig tartó intézményvezetői megbízását 2007. július 31. napjával visszavonja.
Indokolás
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot írt ki a Halimba, Nyirád, Szőc
Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és Óvodája igazgatói állásának betöltésére. A
2007/2008-as tanév zökkenőmentes megkezdése azt indokolja, hogy az új igazgató kinevezése 2007.
augusztus 1-jétől történjen meg.
A vezetői megbízás 2007. július 31. napjával történő visszavonásához Hoffmann István igazgató
írásos hozzájárulását adta.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a vezetői megbízás visszavonásával kapcsolatos
feladatok végrehajtásáról intézkedjen.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2007. július 11.

52/2007. (VII. 6.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a Nyirád 708
hrsz.-ú, Dózsa Gy. u. 2. szám alatti, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan átruházása tárgyában
Kocsis László 8300 Tapolca, Fenyves u. 61. (tart. hely: 8454 Nyirád, József A. u. 7.) szám alatti, és
Eichinger László 8454 Nyirád, Május 1. u. 2. 1/2. szám alatti lakosokkal, a következő feltételekkel
szerződést kössön:
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Kocsis László és Eichinger László - mint építtetők - 2008. december 31. napjáig az alábbi munkákat
elvégzik, és azok költségeit vállalják:
1. Az ingatlanon lévő, jelenleg romos épületek elbontása.
2. Egy 8 lakásos, kétszintes társasház megterveztetése, felépítése 8 db garázzsal, parkosított
udvarral.
3. Egy kereskedelmi egység - üzlet - felépítése.
4. A megépített ingatlanok előtt 1,5 m szélesen (≈ 170 m2 területen) térkövezett járda
elkészítése.
A 8 lakásos társasházban megépülő lakásokból egy darab 45 m2-es, földszinten lévő lakást az
építtetők Nyirád Község Önkormányzatának tulajdonába adnak, melynek fejében a Nyirád, 708
hrsz.-ú ingatlan az építtetők tulajdonába kerül. Az Önkormányzat a tulajdonba adás további
feltételeként kiköti, hogy mind a társasháznak a garázsokkal, mind pedig a kereskedelmi egységnek
jogerős használatbavételi engedéllyel kell rendelkeznie.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő a szerződés megkötésére: 2007. július 31.

53/2007. (VII. 23.) Ökt. számú határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy közigazgatási területével a
Bakony - Balaton-felvidék - Marcal-forrásvidék területén alakuló Leader Akciócsoport működési
területéhez csatlakozik.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2007. július 31.
32

A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő:

Módosítás:

Megjegyzés:

54/2007. (VII. 23.) Ökt. számú határozat

Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Albrecht László Nyirád, Sallai u. 12. szám
alatti lakos, mint résztulajdonos kérelmére, a 0205/4, 0205/5, 0205/8, 0205/9, 0205/10 hrsz-ú kertes
mezőgazdasági területet egyéb ipari területté átminősíti. Az átminősítéssel kapcsolatban felmerült
költségeket Albrecht László viseli.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy hozzájárulásáról, tájékoztassa az érintettet.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2007. július 31.

55/2007. (VII. 23.) Ökt. számú határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyirád 911/59 hrsz-ú 858 m2 nagyságú
építési telket Fekete József Nyirád, Szeptember 4. u. 6. szám alatti lakos részére 150 ezer forint
ellenérték, valamint az adás-vétel során felmerülő költségek fejében értékesíti.
A Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a Nyirád 911/59 hrsz.-ú, Szeptember 4. u. 8.
szám alatti, önkormányzati tulajdonban lévő 858 m2 nagyságú építési telek tulajdonba adása
tárgyában Fekete József 8454 Nyirád, Szeptember 4. u. 6. szám alatti lakossal szerződést kössön.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2007. július 24.
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--/2007. (IX. 13.)
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta „A közbiztonság, a bűnözés és
bűnmegelőzés helyzete az önkormányzat közigazgatási területén” tárgyú tájékoztatót.

--/2007. (IX. 13.)
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a lejárt határidejű képviselő-testületi
határozatok végrehajtásáról készült tájékoztatót.

56/2007. (IX. 13.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az Önkormányzat
2007. I. féléves költségvetési beszámolóját.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal

57/2007. (IX. 13.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halimba - Nyirád - Szőc
Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és Óvodája 5 - 8. évfolyamán 2007. szeptember 17.
napjától bevezeti a tanulószobai foglalkozást, melyre a napi időkeretet 3 órában határozza meg.
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A képviselő-testület a többletfeladat fedezetét a 2007. évi költségvetésében, a működési tartalék
terhére biztosítja.
Felelős: Igaz Sándor iskolaigazgató
Határidő: 2007. szeptember 17.

58/2007. (IX. 13.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzati Képviselő-testülete Szabó Tamás és felesége 8454 Nyirád, Béke u.
16. szám alatti lakos kérését, mely szerint a térítésmentesen tulajdonukba adott Nyirád 911/6 hrsz.ú építési telekre vonatkozó, szerződésben vállalt beépítési kötelezettségük határidejét újabb 3 évvel
hosszabbítsa meg, elutasítja, a beépítési kötelezettség új határidejét 2008. december 31. napjában
határozza meg.
Indokolás:
Szabó Tamás és felesége a 2002. február 13-án megkötött átruházási és vételi jogot biztosító
szerződés aláírásával vállalták, hogy a térítésmentesen tulajdonukba adott építési telken 3 éven
belül, 2005. február 13-ig lakóházat építenek. E kötelezettségüket anyagi okokra hivatkozva nem
tudták teljesíteni, melynek méltánylásaként kérésükre a testület 2007. december 31. napjáig
haladékot adott. Az ismételt határidő hosszabbítás iránti kérelmet a testület elfogadni nem tudja,
újabb 3 év helyett 1 év haladék biztosítását határozta meg.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről az érintetteket értesítse, és ügyvédi közreműködéssel - a határidőt módosító szerződést nevezettekkel kösse meg.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő a szerződés megkötésére: 2007. október 31.
35

A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő:

Módosítás:

Megjegyzés:

59/2007. (IX. 13.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő
Nyirád, 911/76 hrsz.-ú, természetben a 8454 Nyirád, Sport u. 12. szám alatt található,
beépítésre szánt építési telek tulajdonosának 1/2-1/2 tulajdoni arányban kijelöli
Bali Szabolcs
(szül. Bali Szabolcs, Ajka, 1982. 08. 04., an.: Mecsnóbel Éva Mária)
és
Vida Mónika
(szül. Vida Mónika, Baja, 1985. 01. 06., an.: Garisa Katalin)
8451 Ajka, Virágos u. 7. szám alatti lakosokat.
A fenti építési telket az önkormányzat térítésmentesen tulajdonba adja nevezetteknek az alábbi
feltételekkel:
1. A telektulajdonosok vállalják, hogy a telken 3 éven belül lakóházat építenek.
2. Vállalják azt, hogy ha a térítésmentesen tulajdonba adott telken épített házukat 15 éven
belül elidegenítik, az önkormányzat részére az akkori – Nyirád községben érvényes – telekár
kétszeresét fizetik meg.
3. Vállalják, hogy legkésőbb a lakás használatbavételi engedélye kiadásának napjától Nyirád
községben állandó lakóhelyet létesítenek.
4. A telektulajdonosok a nevezett ingatlanra az önkormányzat részére a szerződés aláírásától
számított 5 éves határozott időre vételi (opciós) jogot engednek. A vételi jogot biztosító
szerződésben az ingatlan vételárát a szerződő felek 1.000 Ft-ban állapítják meg.
5. A telektulajdonosok vállalják - a családi ház felépítése szerződési biztosítékaként 250.000 Ft bánatpénz befizetését az önkormányzat számlájára.
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy nevezettekkel a szerződést a fenti
feltételekkel kösse meg.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2007. október 31.

60/2007. (IX. 13.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő
Nyirád, 911/27 hrsz.-ú, természetben a 8454 Nyirád, Sport u. 11. szám alatt található,
beépítésre szánt építési telek tulajdonosának 1/2-1/2 tulajdoni arányban kijelöli
Kovács András
(szül. Kovács András, Tapolca, 1980. 06. 04., an.: Tanai Erzsébet)
8454 Nyirád, Ifjúság u. 3. szám alatti,
és
Kovácsné Mráz Anita
(szül. Mráz Anita, Ajka, 1977. 03. 12., an.: Góda Magdolna)
8400 Ajka, Szegfű u. 3. 1/7. szám alatti lakost.
A fenti építési telket az önkormányzat térítésmentesen tulajdonba adja nevezetteknek az alábbi
feltételekkel:
1. A telektulajdonosok vállalják, hogy a telken 3 éven belül lakóházat építenek.
2. Vállalják azt, hogy ha a térítésmentesen tulajdonba adott telken épített házukat 15 éven
belül elidegenítik, az önkormányzat részére az akkori – Nyirád községben érvényes –
telekár kétszeresét fizetik meg.
3. Vállalják, hogy legkésőbb a lakás használatbavételi engedélye kiadásának napjától Nyirád
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községben állandó lakóhelyet létesítenek.
4. A telektulajdonosok a nevezett ingatlanra az önkormányzat részére a szerződés aláírásától
számított 5 éves határozott időre vételi (opciós) jogot engednek. A vételi jogot biztosító
szerződésben az ingatlan vételárát a szerződő felek 1.000 Ft-ban állapítják meg.
5. A telektulajdonosok vállalják - a családi ház felépítése szerződési biztosítékaként - 250.000
Ft bánatpénz befizetését az önkormányzat számlájára.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy nevezettekkel a szerződést a fenti
feltételekkel kösse meg.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2007. október 31.

61/2007. (IX. 13.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő
Nyirád, 911/25 hrsz.-ú, természetben a 8454 Nyirád, Sport u. 7. szám alatt található, beépítésre
szánt építési telek tulajdonosának 1/1 tulajdoni arányban kijelöli

A határozat visszavonva a
82/2007. (XII.13.) Ökt.
határozattal

Baracskai László Béla
(szül. Baracskai László Béla, Budapest IV. 1967. 08. 24.,
an.: Szigeti Ernesztina)
1165 Budapest 16. Koronafürt u. 46/C. 4/2.
(tart.hely: 1043 Budapest 04. Dugonics u. 44/A. 9/39.)
szám alatti lakost.
A fenti építési telket az önkormányzat térítésmentesen tulajdonba adja nevezettnek az alábbi
feltételekkel:
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1. A telektulajdonos vállalja, hogy a telken 3 éven belül lakóházat épít.
2. Vállalja azt, hogy ha a térítésmentesen tulajdonba adott telken épített házát 15 éven belül
elidegeníti, az önkormányzat részére az akkori – Nyirád községben érvényes – telekár
kétszeresét fizeti meg.
3. Vállalja, hogy legkésőbb a lakás használatbavételi engedélye kiadásának napjától Nyirád
községben állandó lakóhelyet létesít.
4. A telektulajdonos a nevezett ingatlanra az önkormányzat részére a szerződés aláírásától
számított 5 éves határozott időre vételi (opciós) jogot enged. A vételi jogot biztosító
szerződésben az ingatlan vételárát a szerződő felek 1.000 Ft-ban állapítják meg.
5. A telektulajdonos vállalja a családi ház felépítése szerződési biztosítékaként 250.000 Ft
bánatpénz befizetését az önkormányzat számlájára.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy nevezettel a szerződést a fenti
feltételekkel kösse meg.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2007. október 31.

62/2007. (IX. 13.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzati Képviselő-testülete visszavonja a 76/2005. (IX. 15.) számú
határozatát, melyben Bokodi Attila 8400 Ajka, Deák F. u. 50., és Botló Henrietta 8479
Borszörcsök, Petőfi u. 67. szám alatti lakosok részére térítésmentesen tulajdonba adta a nyirádi
911/54. hrsz.-ú, Nyirád, Szeptember 4. utca 23. szám alatti építési telket.
Indokolás:
Bokodi Attila és Botló Henrietta írásban bejelentették, hogy a telken nem kívánnak építkezni, és
kérték a telek önkormányzati tulajdonba történő visszavételét.
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy nevezettekkel az átruházási és vételi jogot
biztosító szerződést bontsa föl.
A szerződés felbontásával kapcsolatos adminisztrációs költségek Nyirád Község Önkormányzatát
terhelik, mely költségek fedezete a Bokodi Attila és Botló Henrietta által 2005. október 13-án az
önkormányzat pénztárába befizetett 30.000 Ft letéti díj.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2007. október 31.

63/2007. (IX. 13.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzati Képviselő-testülete visszavonja az 58/2005. (VI. 16.) számú
határozatát, melyben Szőke Zoltán és Horváth Zsuzsanna 8400 Ajka, Móricz Zs. u. 26. szám alatti
lakosok részére térítésmentesen tulajdonba adta a nyirádi 911/55. hrsz.-ú, Nyirád, Szeptember 4.
utca 21. szám alatti építési telket.
Indokolás:
Szőke Zoltán és Horváth Zsuzsanna írásban bejelentették, hogy a telken nem kívánnak építkezni,
és kérték a tulajdonba adási szerződés felbontását.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy nevezettekkel az átruházási és vételi jogot
biztosító szerződést bontsa föl.
A szerződés felbontásával kapcsolatos adminisztrációs költségek Nyirád Község Önkormányzatát
terhelik, mely költségek fedezete a Szőke Zoltán és Horváth Zsuzsanna által 2005. július 20-án az
önkormányzat pénztárába befizetett 30.000 Ft letéti díj.
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Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2007. október 31.

64/2007. (IX. 13.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja az 52/2007.
(VII. 6.) számú határozatát.
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a Nyirád
708 hrsz.-ú, Dózsa Gy. u. 2. szám alatti, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan átruházása
tárgyában Kocsis László 8300 Tapolca, Fenyves u. 61. (tart. hely: 8454 Nyirád, József A. u. 7.)
szám alatti lakossal - az előkészített szerződéstervezet szerint -, a következő feltételekkel
szerződést kössön:
Kocsis László - mint építtető - 2008. december 31. napjáig az alábbi munkákat elvégzi, és azok
költségeit vállalja:
1. Az ingatlanon lévő, jelenleg romos épületek elbontása.
2. Egy 8 lakásos, kétszintes társasház megterveztetése, felépítése 8 db garázzsal, parkosított
udvarral.
3. Egy kereskedelmi egység - üzlet - felépítése.
4. A megépített ingatlanok előtt 1,5 m szélesen (≈ 170 m2 területen) térkövezett járda
elkészítése.
A 8 lakásos társasházban megépülő lakásokból egy darab 45 m2-es, utcafronti, 1,5 szobás,
földszinten lévő lakást az építtető Nyirád Község Önkormányzatának tulajdonába ad, melynek
fejében a Nyirád, 708 hrsz.-ú ingatlan az építtető tulajdonába kerül. Az Önkormányzat a
tulajdonba adás további feltételeként kiköti, hogy mind a társasháznak a garázsokkal, mind pedig
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a kereskedelmi egységnek jogerős használatbavételi engedéllyel kell rendelkeznie.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő a szerződés megkötésére: 2007. szeptember 20.

65/2007. (IX. 13.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Piller Gabriella
védőnő (8319 Lesenceistvánd, József A. u. 23. szám alatti lakos) másodállású foglalkoztatás
keretében, Zalahaláp településen a körzeti védőnői munkakört 2007. szeptember 1. napjától ellássa.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről a védőnőt és Zalahaláp
Önkormányzatának polgármesterét értesítse.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2007. szeptember 14.

66/2007. (IX. 13.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
 150.000 Ft-ot biztosít egy fűnyíró-gép beszerzésére;
 150.000 Ft-ot átad a Nyirádi Polgárőrségnek a polgármesteri hivatal használatában lévő
Lada Niva személygépkocsi fenntartási költségeihez történő hozzájárulásként;
 500.000 Ft-ot biztosít útjavításra, karbantartásra.
A képviselő-testület az összesen 800.000 Ft fedezetét a 2007. évi költségvetésében, a város- és
községgazdálkodás terhére biztosítja.
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Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2007. szeptember 30.

67/2007. (IX. 13.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a NYIRlevél szerkesztő
bizottságának tagjait, hogy az önkormányzat feltöltés alatt lévő honlapjának dokumentumait
kezelje, feltöltésre előkészítse.
Felelős: Nagy Gábor a NYIRlevél felelős szerkesztője
Határidő: folyamatos

68/2007. (X. 8.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozata értelmében megerősíti
azon szándékát, hogy a település a Balaton-felvidéki Akciócsoport - Helyi Közösség
akcióterületéhez kíván tartozni, az akciócsoport tagja kíván lenni.
A Balaton-felvidéki Akciócsoport - Helyi Közösségben az önkormányzat képviseletére SarkadiNagy András polgármester jogosult.
Jelen megerősítő határozatot „az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó
vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében
megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről” című,
93/2007. (VIII. 29.) számú FVM rendelet értelmében tettük.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2007. október 9.
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69/2007. (X. 8.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Közép-dunántúli Operatív Program
Közoktatási Infrastrukturális Fejlesztés című pályázati felhívásra (kódszám: KDOP-2007-5.1.1/2F)
a nyirádi általános iskola Szabadság u. 1. szám alatti épületének bővítésére és felújítására.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtásával kapcsolatos
intézkedések megtételére.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester és Könnyid Erika jegyző
Határidő: 2008. január 2.

70/2007. (X. 8.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzetű
Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.
A képviselő-testület támogatja, hogy Bíró Nikolett 8. osztályos tanuló (anyja neve: Tóth Valéria)
Nyirád település képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programjában.
Az Önkormányzat csak elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást jelenleg nem tud nyújtani
neki.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és az iskolaigazgatót, hogy a pályázatot a
határozattal együtt a kiválasztott közoktatási intézménybe küldje meg.
Határidő: 2007. december 10.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester és Igaz Sándor iskolaigazgató
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71/2007 (X. 29.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 142/2006. (XII. 15.) számú határozatával, a 2007.
január 30-án megkötött ingatlan-átruházási szerződésben részletezett feltételek szerint térítésmentesen
tulajdonba adta Csermák Gergely Mihály (szül. Ajka, 1975. 08. 06., an.: Ihász Edit) és Csermák-Kovács
Tímea (szül. Kovács Tímea, Sümeg, 1975. 11. 26., an.: Hoffmann Valéria) részére a Nyirád 911/12 hrsz.
alatt nyilvántartott, beépítetlen terület megnevezésű 1024 m2 térmértékű tehermentes ingatlant.
A képviselő-testület az ingatlan-átruházási szerződés 9.) pontja szerinti, Nyirád Község Önkormányzata
javára bejegyzett, 2012. 01. 30-ig terjedő vételi (opciós) jogot jelen határozatával törli.
A képviselő-testület meghatalmazza dr. Kocsis József (8300 Tapolca, Hősök tere 4.) ügyvédet a szerződés
elkészítésére és ellenjegyzésére, valamint az Önkormányzatnak a Földhivatal előtti képviseletére.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2007. november 15.

72/2007 (XI. 12.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Budapest Priv-Invest Gazdasági
Tanácsadó Kft.-t - 1055 Budapest, Szent István körút 3/1. III/24.; képviselője: Csapó Ágnes - a nyirádi
általános iskola Szabadság u. 1. szám alatti épülete bővítésének és felújításának támogatására benyújtandó,
KDOP-2007-5.1.1/2F kódszámon, a Közép-dunántúli Operatív Program keretében kiírt pályázat
elkészítésével és projektmenedzsmenti feladatainak ellátásával. A megbízás a pályázat előkészítésére, a
pályázati dokumentáció elkészítésére és benyújtására, valamint az általános projekt koordinációra
vonatkozik, és a projekt pénzügyi lezárásáig tart.
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A megbízási díj összege - a pályázat elkészítése és benyújtása az I. fordulóra - 475.000 Ft + ÁFA. Az
általános projekt koordináció díja a projekt bekerülési összegének 4 %-a, melyet a megbízott a pályázatba
elszámolható költségként beépít.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Budapest Priv-Invest Gazdasági Tanácsadó Kft.
képviselőjével a megbízási szerződést kösse meg.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2007. november 20., ill. folyamatos

73/2007. (XI. 12.) Ökt. határozat
Nyirád község Önkormányzata jelen határozatával kifejezi azon szándékát, hogy a 2006. január 31-én 38
önkormányzat képviselő-testületei által hozott határozatával létrehozott belső ellenőrzési társulást – az
abban vállalt gesztor szerepét – 2007. december 31. napjával felmondja.
A felmondás indoka: a 2007. évi költségvetési törvény megszüntette a belső ellenőrzési társulás normatív
állami támogatását. A kistérségi normatíva nem nyújt elegendő fedezetet a 3 fő köztisztviselő – belső
ellenőr – foglalkoztatására, ezért a belső ellenőrzési társulásban résztvevő önkormányzatoknak kiegészítő
hozzájárulást kellene fizetni.
A 2007. évi költségvetési törvény értelmében a többcélú kistérségi társulások részére az alaptámogatás
kétszerese jár a 3500 fő lakosságszám feletti települési önkormányzatok költségvetési szervei után abban az
esetben, amennyiben saját feladatellátásukban gondoskodnak a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról.
Az Új Atlantisz Kistérségi Társulás kifejezte szándékát, hogy a belső ellenőrzési feladatok ellátását saját
munkaszervezetébe, a Nyirád község Önkormányzata által e feladatra kinevezett 3 fő belső ellenőrrel
átveszi.
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A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 6. §- b)
pontja értelmében a társulás megszűnik, ha a társulás valamennyi tagja elhatározta a társulás
megszüntetését.
Felelős: Sarkadi Nagy András polgármester és Könnyid Erika jegyző
Határidő: 2007. december 31.
74/2007. (XI. 12.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyszerű közbeszerzési eljárást indít Nyirád Község
Önkormányzatának Élelmezésellátó Szervezete 2008. évi nyersanyag beszerzése tárgyában.
Az ajánlattételi felhívás e jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Könnyid Erika jegyző
Határidő: 2007. november 20.
75/2007. (XI. 12.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nyirád Község Önkormányzatának Élelmezésellátó
Szervezete 2008. évi nyersanyag beszerzése tárgyában indított egyszerű közbeszerzési eljárásban az
ajánlatok elbírálására bírálóbizottságot hoz létre.
A közbeszerzési bírálóbizottság tagjai a következők:
vezetője:
Sarkadi-Nagy András
polgármester
titkára:
Könnyid Erika
jegyző
tagjai:
Szalai Sándor
képviselő
Hockné Kárer Gyöngyi
élelmezésvezető
Horváthné Kulcsár Katalin
pénzügyi főtanácsos
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal

47

A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő:

Módosítás:

Megjegyzés:

76/2007. (XI. 12.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodása X. fejezete 2. francia
bekezdésének az alábbiak szerinti módosítását elfogadja:
„jelen szerződés IV. pontjában foglalt, a Társulás feladatának ellátása, a KA és az önkormányzat számára a
saját forrás kiegészítésére biztosított valamennyi támogatási forma előírásainak teljesítése érdekében a
Társulási Tanácsra átruházott valamennyi feladat- és hatáskör. Amennyiben a pályázati felhívás alapját
képező jogforrás nem teszi lehetővé, hogy a Társulás saját maga nyújtsa be pályázatát, úgy a Társulási
Tanács a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatát hatalmazza fel arra, hogy nevében eljárjon.”
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal, ill. folyamatos

77/2007. (XI. 12.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Belső Ellenőrzési
Társulás 2008. évre vonatkozó pénzügyi-gazdasági, szakmai ellenőrzési, valamint stratégiai tervét.
A belső ellenőrzési terv e jegyzőkönyv melléklete
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester és Könnyid Erika jegyző
Határidő: folyamatos, ill. 2008. december 31.
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--/2007. (XI. 29.)
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 9 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a nyirádi általános iskola és óvoda működéséről,
valamint a közoktatásra létrejött társulás tapasztalatairól készített tájékoztatót.
--/2007. (XI. 29.)
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 9 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Nyirád Községért Közalapítvány tevékenységéről
készített tájékoztatót.

--/2007. (XI. 29.)
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szociális és
Egészségügyi Bizottsága tevékenységéről készített tájékoztatót.

--/2007. (XI. 29.)
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 9 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Polgármesteri Hivatal 2007. évi tevékenységéről
készített tájékoztatót.
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78/2007. (XI. 29.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat
2007. III. negyedéves költségvetési beszámolóját.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal

79/2007. (XI. 29.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2008. évre vonatkozó
költségvetési koncepciót. A képviselő-testület - későbbi döntésig - a fejlesztési bevételt tartalékba
helyezi.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: a 2008. évi költségvetési rendelet elfogadásának időpontja
80/2007. (XI. 29.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját bevételei terhére készfizető
kezességet vállal az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás likviditási problémáinak
áthidalásához szükséges - az OTP Bank Nyrt. Veszprémi Fiókjával megkötésre kerülő folyószámla hitelkeret szerződésben foglalt 80 millió Ft összegből a településre jutó 2.653.447 Ft
tőke és járulékai erejéig.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges szerződések megkötésére az OTP
Bank Nyrt.-vel.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2008. január 31., ill. folyamatos
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81/2007. (XI. 29.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 200.000 Ft-tal hozzájárul a Római
Katolikus Egyházközség tulajdonában lévő templomi orgona felújításának költségeihez.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről az Egyházközség Képviselőtestületét értesítse, és a támogatás átutalásáról intézkedjen.
A képviselő-testület a támogatás fedezetét a 2007. évi költségvetésében, a működési célú tartalék
terhére biztosítja.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2007. december 10.

82/2007. (XII. 13.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 61/2007. (IX. 13.) számú
határozatát, melyben Baracskai László Béla - 1043 Budapest, Dugonics u. 44/A. 9/39. szám alatti
lakos - részére térítésmentesen tulajdonba adta a Nyirád, Sport u. 7. szám alatti, 911/25 hrsz.-ú
építési telket.
Indokolás:
Baracskai László Béla a térítésmentes tulajdonba adásról szóló határozatot, valamint a
szerződéskötésre felhívó értesítést - a tértivevény tanúsága szerint - 2007. szeptember 24-én
átvette. A szerződés megkötésének határideje 2007. október 31-én lejárt, az ügyfél a mai napig sem
jelentkezett szerződéskötésre.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről az ügyfelet értesítse.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2007. december 22.
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83/2007. (XII. 13.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balaton-felvidéki LEADER Akciócsoport
által elfogadott, a 2007. december 1-jétől 2008. március 31-ig terjedő időszakra - a lakosságszám
alapján megállapított - 82.620 Ft költségvetési hozzájárulást utal át az Akciócsoport elkülönített
számlájára.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az arányosított költségvetés szerinti települési
hozzájárulást Sümeg Város Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájának alszámlájaként
megnyitott Balaton-felvidéki LEADER Akciócsoport 11748100-15427607-1001000 számú
bankszámlájára utaltassa át.
A képviselő-testület a hozzájárulás fedezetét az önkormányzat 2007. évi költségvetése működési
tartalékából biztosítja.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2008. január 31.

84/2007. (XII. 13.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati dolgozók részére 53 db,
egyenként 6.550 Ft értékű ajándék utalványt vásárol.
A képviselő-testület az összesen 347.150 Ft fedezetét a 2007. évi költségvetés intézményi
bérelőirányzata terhére biztosítja. Amennyiben az adott intézménynél nincs fedezet
(bérmaradvány), azt a 2007. évi költségvetés működési tartaléka terhére biztosítja.

52

A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő:

Módosítás:

Megjegyzés:

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az utalványok beszerzéséről, és a dolgozók
részére történő átadásáról intézkedjen.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2007. december 22.

2008
1/2008. (I. 28.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Gyermekétkeztetési
Alapítvány – kiemelkedően közhasznú szervezet – által meghirdetett Mindenki Ebédel 2008 című
programra.
Az önkormányzat 20 gyermek ellátására nyújt be pályázatot, melyhez gyermekenként 7.500 Ft, összesen
150.000 Ft önrész megfizetését vállalja.
Az önrész megfizetésének jogcíme: vissza nem térítendő alapítványi támogatás.
Az önrészt az önkormányzat két részletben utalja át az alapítvány 10300002-10350923-49080011 számú
bankszámlájára. Az első részlet megfizetésének határideje 2008. április 30., a második részlet
megfizetésének határideje 2008. szeptember 30.
A képviselő-testület a támogatás fedezetét a 2008. évi költségvetésében - működési célú pénzeszköz átadás
államháztartáson kívülre címen - biztosítja.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a pályázat elkészítéséről és benyújtásáról intézkedjen.
Felelős: Könnyid Erika jegyző
Határidő a pályázat benyújtására: 2008. február 4.
Határidő az önrész átutalására: 2008. április 30. és 2008. szeptember 30.
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2/2008. (I. 28.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. január 1-jei hatállyal módosítja a Halimba,
Nyirád, Szőc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és Óvodája alapító okiratát.
Az alapító okirat a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a jegyzőkönyv melléklete
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal

3/2008. (II. 13.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 187.237 ezer Ft bevétellel, 187.237 ezer Ft
kiadással elfogadja a Halimba - Nyirád - Szőc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és Óvodája
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 2008. évi költségvetését.
Az elfogadott kiadások és bevételek beépülnek a gesztor - Nyirád Község Önkormányzata költségvetésébe.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2008. február 14.

4/2008. (II. 13.) Ökt. határozat
1. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a közös fenntartású
Halimba - Nyirád - Szőc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és Óvodája iskolákra
vonatkozó minőségirányítási programját.
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2. A nyirádi Nyitnikék Óvoda és a halimbai Hársfa Óvoda minőségirányítási programjának
jóváhagyását mindhárom érintett képviselő-testület a soron következő, saját testületi ülésén
fogja megtárgyalni.
Felelős:
Határidő:

1. pont:

Sarkadi-Nagy András polgármester
azonnal

Felelős:

2. pont:

Sarkadi-Nagy András polgármester
Tóbel János polgármester
Dr. Széll András polgármester
a soron következő képviselő-testületi ülés

Határidő:

5/2008. (II. 14.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatározta a testület 2008. évi munka- és
üléstervét.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester és Könnyid Erika jegyző
Határidő: folyamatos, ill. 2008. december 31.

6/2008. (II. 14.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatározta a 2008. évi kiemelt céljait,
melyek a következők:
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1.)

2.)

3.)

4.)

5.)

Módosítás:

Megjegyzés:

Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból adódóan
továbbra is ki kell használnia a társulások működésére biztosított
többletnormatívákat.
Folyamatos fejlesztési feladat marad az önkormányzat intézményei
épületeinek bővítése, felújítása - különös tekintettel az általános iskola
Szabadság utcai épületére -, valamint a járdák és utak felújítása. Fel kell
kutatni, és ki kell használni a források biztosításához szükséges pályázati
lehetőségeket.
Továbbra is kiemelt cél az építésre alkalmas közműves telkek kialakítása, és
ehhez pályázati támogatási lehetőségek felkutatása és kihasználása. Elsődleges
feladat a Szeptember 4. utca új építési telkeinek gázellátása.
2006. december 28-án hatályba lépett a belső piaci szolgáltatásokról szóló
2006/123/EK irányelv, melynek rendelkezéseit a tagállamoknak 2009.
december 28-ig kell átültetniük hazai jogszabályaikba. Az irányelvből
következő jogharmonizációs kötelezettség egyes önkormányzati rendeletekkel
kapcsolatban is fennáll, mely feladatot 2008. március 1. - 2009. október 31.
közötti időtartam alatt kell elvégezni.
Fontos feladat a 2008. március 9-ére kiírt ügydöntő népszavazással
kapcsolatos teendők előkészítése és lebonyolítása.
Ennek megfelelően gondoskodni kell a választópolgárok tájékoztatásáról
(hirdetmény útján, értesítő megküldésével, a helyben szokásos egyéb módon),
a választási információs szolgálat működtetéséről, a névjegyzék
összeállításáról, folyamatos vezetéséről.
A választási eljárásról szóló törvény módosítása szerint + 2 fő
szavazatszámláló bizottsági tagot kell választani.
Biztosítani kell a választási bizottságok működésének és a szavazás
lebonyolításának tárgyi, technikai feltételeit, meg kell szervezni a
szavazatszámláló bizottságok és a helyi választási iroda tagjainak szakmai
felkészítését.
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6.)

7.)

Módosítás:

Megjegyzés:

A szavazás napját megelőző napon gondoskodni kell a szavazatszámláló
bizottságok elnökei vagy helyetteseik részére a szavazás lebonyolításához
szükséges nyomtatványok, iratok és egyéb kellékek átadásáról, a szavazás
befejezését követően a szavazatszámláló bizottságoktól átvett jegyzőkönyvek,
egyéb választási iratok biztonságos tárolásáról, továbbításáról.
Továbbra is fontos szempont a köztisztviselők megfelelő szakmai
ismereteinek állandó bővítése, mely a személyi állomány folyamatos
képzésével, továbbképzésével érhető el.
Továbbra is biztosítani kell a polgárbarát és szolgáltató közigazgatást.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester és Könnyid Erika jegyző
Határidő: folyamatos, ill. 2008. december 31.

7/2008. (II. 14.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 14. § (2) bekezdése alapján személyes érintettségére tekintettel kizárja Sarkadi-Nagy
András polgármestert a polgármester illetménye mértékének megtárgyalásából.
Felelős: Kovács Károly, a SZEB elnöke
Határidő: azonnal

8/2008. (II. 14.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3. § (2)
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Módosítás:

Megjegyzés:

bekezdése alapján Sarkadi-Nagy András polgármester illetményét 2008. január 1-jei hatállyal havi
bruttó 328.500 Ft-ban állapítja meg.
Felelős: Könnyid Erika jegyző
Határidő: azonnal, ill. folyamatos

9/2008. (II. 14.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvény, valamint az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III.
törvény módosításáról szóló 2007. évi CLXXII. törvény 3. §-a alapján az igazolással szavazás
lebonyolítására kijelölt 2. számú szavazókör szavazatszámláló bizottságának póttagjai közé
választja Kovács Eszter 8454 Nyirád, Ifjúság u. 3., és Sásdi Vanda 8454 Nyirád, Május 1. u. 10.
fsz. 1. szám alatti lakosokat.
Bódisné Szencz Anikó, az 1. számú szavazatszámláló bizottság póttagja tisztségéről lemondott,
helyette a képviselő-testület Vers Katalin 8454 Nyirád, Rózsa F. u. 4. szám alatti lakost választja
meg.
Fentiek alapján a szavazatszámláló bizottságok tagjai a következők:
1. számú szavazatszámláló bizottság tagjai:
1. Buzás Erzsébet
8454 Nyirád, Ady E. u. 1.
2. Németh Lajosné
8454 Nyirád, Ifjúság u. 6.
3. Kocsis Tibor
8454 Nyirád, Rózsa F. u. 3.
1. számú szavazatszámláló bizottság póttagjai:
1. Stumpf Lászlóné
8454 Nyirád, Alkotmány u. 14.
2. Vers Katalin
8454 Nyirád, Rózsa F. u. 4.
58

A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő:

Módosítás:

Megjegyzés:

2. számú szavazatszámláló bizottság tagjai:
1. Németh Lászlóné
8454 Nyirád, Béke u. 42.
2. Hoffmann Istvánné
8454 Nyirád, József A. u. 5.
3. Laczkó Józsefné
8454 Nyirád, Ifjúság u. 2.
2. számú szavazatszámláló bizottság póttagjai:
1. Zsemlye Miklósné
8454 Nyirád, Táncsics M. u. 25.
2. Miskó Károly
8454 Nyirád, Május 1. u. 2. fsz. 3.
3. Kovács Eszter
8454 Nyirád, Ifjúság u. 3.
4. Sásdi Vanda
8454 Nyirád, Május 1. u. 10. fsz. 1.
Felelős: Könnyid Erika jegyző
Határidő: azonnal, ill. folyamatos

10/2008. (II. 14.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1.000 Ft vételár kifizetésével, egyoldalú
jognyilatkozattal visszavásárolja Buella László (sz. Ózd, 1973. 07. 24., an.: Kelemen Katalin) 1118
Budapest, Tűzkő u. 1. 9/29. szám alatti lakostól (akinek jelenlegi tartózkodási helye: 3648
Csermely, Kissor út 49.) a Nyirád, 911/51 hrsz alatt felvett, 831 m2 térmértékű, beépítetlen terület
megnevezésű ingatlant a 2005. július 5-én kelt átruházási szerződés, vételi jog biztosításával tárgyú
szerződés 15. pontjában foglaltak alapján.
Indokolás
Buella László Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 61/2005. (VI. 16.) számú
határozatával térítésmentesen tulajdonba kapta a Szeptember 4. utcában lévő 911/51 hrsz.-ú építési
telket. A megkötött átruházási és vételi jogot biztosító szerződés szerint a telekre meghatározott
beépítési kötelezettség 2008. július 5. napján lejár. A tulajdonos a telken semmilyen munkát nem
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kezdett el, valamint építési engedéllyel sem rendelkezik, ez iránt engedélyezési eljárást sem
indított. A hivatkozott átruházási szerződés 3. pontjában foglaltakat nem tartotta be, mely szerint
„az átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban megjelölt beépítetlen területen, a jelen
okirat datálásától számított 1 éven belül az átadó Önkormányzatnál bemutatandó jogerős építési
engedély alapján, e szerződésnek az általa való aláírása napjától számított 3 éven belül lakóházat
épít.”
A Tapolcai Körzeti Földhivatal 2007. december 11-én érkezett értesítése szerint ezen építési telekre
a következő terhelések kerültek bejegyzésre: 84.000 Ft főkövetelés és járulékai erejéig
gyermektartásdíj hátralék (illetve folyamatos), 130.480 Ft főkövetelés és járulékai erejéig
mobiltelefon számlatartozás. Buella László ezzel megszegte a hivatkozott szerződés 4. pontjában
vállaltakat is, mely szerint „az átvevő kötelezi magát arra, hogy a használatbavételi engedély
megszerzéséig az átvett ingatlant az átadó előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen célból és
jogcímen el nem idegeníti, azt meg nem terheli.”
Az ingatlanra bejegyzett terheléseket az önkormányzat kiegyenlíti, és ezt követően polgári peres
eljárást indít a kifizetett összegek behajtására Buella László ellen.
A képviselő-testület megbízza dr. Kocsis József ügyvédet, hogy ezen jogügylettel kapcsolatban
mind a földhivatali eljárásban, mind a Bíróság előtt Nyirád Község Önkormányzatát teljes
jogkörben képviselje.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2008. február 29., ill. folyamatos

11/2008. (II. 14.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a Vesebetegek Veszprém Megyei
Egyesülete - 8200 Veszprém, Kórház u. 1. - anyagi támogatás iránti kérelmét.
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Indokolás
Az önkormányzat jelenlegi anyagi helyzete nem teszi lehetővé az egyesület támogatását.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről az egyesületet értesítse.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2008. február 29.

12/2008. (II. 14.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtiltja a község területén a házalást házaknál történő árusítást, adománygyűjtést.

A határozat visszavonva,
hatályon kívül helyezve az
51/2011. (VIII.30.) képviselőtestületi határozattal

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal, ill. folyamatos

--/2008. (III. 27.)
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a védőnői szolgálat tevékenységéről szóló
tájékoztatót.
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--/2008. (III. 27.)
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Búzavirág Nyugdíjas Klub
tevékenységéről szóló tájékoztatót.

--/2008. (III. 27.)
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a lejárt határidejű képviselő-testületi
határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

13/2008. (III. 27.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az Új Atlantisz Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Társulási Megállapodásának 42/2007. (XI. 29.) T.T.
számú határozata szerinti módosítását, mely szerint a belső ellenőrzési feladatok ellátására
vonatkozó rendelkezések 2008. január 1. napjától lépnek hatályba.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy jóváhagyásáról a Társulási Tanácsot a
határozat megküldésével tájékoztassa.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2008. március 31.
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14/2008. (III. 27.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő
Nyirád, 911/25 hrsz.-ú, természetben a 8454 Nyirád, Sport u. 7. szám alatt található, beépítésre
szánt építési telek tulajdonosának 1/2-1/2 tulajdoni arányban kijelöli
Laczkó József
(szül. Ajka, 1973. 02. 08., an.: Opocskál Márta)
8454 Nyirád, Május 1. utca 10. 3. ajtó
és
Laczkóné Kiss Tünde Klaudia
(szül. Kiss Tünde Klaudia, Pécs, 1980. 08. 13., an.: Kerekes Erzsébet)
7696 Hidas, Zrínyi Miklós u. 3. 1. ajtó
(tartózkodási helye: 8454 Nyirád, Május 1. utca 10. 3. ajtó) alatti lakost.
A fenti építési telket az önkormányzat térítésmentesen tulajdonba adja nevezetteknek az alábbi
feltételekkel:
6. A telektulajdonosok vállalják, hogy a telken 3 éven belül lakóházat építenek.
7. Vállalják azt, hogy ha a térítésmentesen tulajdonba adott telken épített házukat 15 éven
belül elidegenítik, az önkormányzat részére az akkori – Nyirád községben érvényes –
telekár kétszeresét fizetik meg.
8. Vállalják, hogy legkésőbb a lakás használatbavételi engedélye kiadásának napjától Nyirád
községben állandó lakóhelyet létesítenek.
9. A telektulajdonosok a nevezett ingatlanra az önkormányzat részére a szerződés aláírásától
számított 5 éves határozott időre vételi (opciós) jogot engednek. A vételi jogot biztosító
szerződésben az ingatlan vételárát a szerződő felek 1.000 Ft-ban állapítják meg.
10. A telektulajdonosok vállalják - a családi ház felépítése szerződési biztosítékaként - 250.000
Ft bánatpénz befizetését az önkormányzat számlájára.
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy nevezettekkel a szerződést a fenti
feltételekkel kösse meg.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2008. április 30.

15/2008. (III. 27.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1.000 Ft vételár kifizetésével,
egyoldalú jognyilatkozattal visszavásárolja Patkó Miklós (sz. Sümeg, 1959. 05. 26., an.: Kiss
Irén) és Szokoli Anett (sz. Szokoli Anett, Ajka, 1976. 06. 29., an.: Marosán Mária) 8454
Nyirád, Alkotmány u. 3. szám alatti lakosoktól a Nyirád, 911/56 hrsz alatt felvett, 836 m2
térmértékű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlant a 2005. augusztus 12-én kelt átruházási
szerződés, vételi jog biztosításával tárgyú szerződés 15. pontjában foglaltak alapján.
Indokolás
Patkó Miklós és Szokoli Anett Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
54/2005. (VI. 16.) számú határozatával térítésmentesen tulajdonba kapta a Szeptember 4.
utcában lévő 911/56 hrsz.-ú építési telket. A megkötött átruházási és vételi jogot biztosító
szerződés szerint a telekre meghatározott beépítési kötelezettség 2008. augusztus 12. napján
lejár. A tulajdonos a telken semmilyen munkát nem kezdett el, valamint építési engedéllyel
sem rendelkezik. A hivatkozott átruházási szerződés 3. pontjában foglaltakat nem tartotta be,
mely szerint „az átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban megjelölt beépítetlen
területen, a jelen okirat datálásától számított 1 éven belül az átadó Önkormányzatnál
bemutatandó jogerős építési engedély alapján, e szerződésnek az általa való aláírása napjától
számított 3 éven belül lakóházat épít.”
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A képviselő-testület megbízza dr. Kocsis József ügyvédet, hogy ezen jogügylettel
kapcsolatban a földhivatali eljárásban Nyirád Község Önkormányzatát teljes jogkörben
képviselje.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2008. május 31.

16/2008. (III. 28.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta Nyirád Község
Önkormányzata Közoktatási Intézmény Működésének Minőségirányítási Programját.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal

--/2008. (III. 27.)
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja, hogy az önkormányzat elfogadott
minőségirányítási programját 2008. június 30-ig a polgármester által vezetett munkacsoport
felülvizsgálja, és módosítási javaslattal a képviselő-testület elé terjessze.
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17/2008. (III. 27.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a nyirádi Nyitnikék Óvoda
és a halimbai Hársfa Óvoda minőségirányítási programját.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal

18/2008. (III. 27.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának - mint gesztor önkormányzat - Képviselő-testülete
jóváhagyja a Halimba - Nyirád - Szőc Intézményfenntartó Társulás közoktatási
esélyegyenlőségi tervét.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal

19/2008. (III. 27.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Észak-Balatoni Térség Regionális
Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa 19/2008. (III. 12.) ÉBRSZHK-TT
határozatát, mely szerint az alábbiakkal egészül ki a Társulási Megállapodás V., ezen belül V./1. a) pontja:
„Tagok rögzítik továbbá, hogy bármely tag által a fejlesztés, beruházás vonatkozásában vállalt
fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (a
továbbiakban: székhely önkormányzat) a fizetési határidőt követő 15. naptól azonnali
beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására jogosult.
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Amennyiben a székhely önkormányzat nem tesz eleget a társulás felé vállalt fizetési
kötelezettségének, úgy a Társulási Tanács új székhely önkormányzat kijelöléséről dönthet,
amelyet egyúttal felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely önkormányzat ellen azonnali
beszedési megbízást (inkasszót) nyújtson be.”
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Észak-Balatoni Térség Regionális
Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa 18/2008. (III. 12.) ÉBRSZHK-TT
határozatát, mely szerint az alábbiak szerint módosul a Társulás Alapító Okiratának 5. pontja:
„5. A Társulás alaptevékenysége (TEÁOR):
3811’08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3812’08 Veszélyes hulladék gyűjtése
3821’08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3822’08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3832’08 Hulladék újrahasznosítása
Ezen belül főtevékenysége:
3821’08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása”
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozat két hitelesített példányának az ÉszakBalatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás részére történő
megküldéséről intézkedjen.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2008. április 11.
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20/2008. (III. 27.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be „Az Európai
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére
igénybe vehető támogatás” című pályázatra, egy darab 9 személyes, „B” kategóriás jogosítvánnyal
vezethető, Volkswagen gyártmányú, Crafter 30 Kombi 2.5 TDI típusú, D felszereltségi szintű
gépjármű beszerzésére.
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szükségesnek tartja a kistérségi közlekedési
szolgáltatás létrehozását, melynek során vállalja a következő feladatok ellátását:
 közreműködés az étkeztetésben, a házi segítségnyújtásban, a közösségi és szociális
információk szolgáltatásában,
 az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása (háziorvosi rendelésre, valamint egyéb
egészségügyi intézménybe szállítás, gyógyszerkiváltás, gyógyászati segédeszközökhöz való
hozzájutás biztosítása),
 óvodás-, iskoláskorú gyermekek, nyugdíjas-korúak szállítása,
 közösségi, művelődési, sport-, szabadidős tevékenységek, egyéni hivatalos ügyek intézésének
szervezése, segítése,
 lakossági igények továbbítása,
 egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a szükséges szakmai program elkészítéséről,
valamint a pályázat elkészítéséről és benyújtásáról intézkedjen.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester és Könnyid Erika jegyző
Határidő: 2008. május 1.
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21/2008. (III. 28.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a polgármester azon javaslatát,
mely szerint az önkormányzat tulajdonában lévő építési telkek értékét az önkormányzat 600.000 Ftban állapítsa meg.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal

22/2008. (IV. 10.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az Oktatási és
Kulturális Minisztérium felhívására, melynek tárgya „a községi és városi könyvtárak
állománygyarapítási összegének támogatása”.
A képviselő-testület - a jóváhagyott 2008. évi költségvetési támogatáson felül - 20.000 Ft-tal
kiegészíti a könyvtár beszerzési keretét, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázaton
elnyert és az önrészként felajánlott 20.000 Ft-ot a könyvtár rendelkezésére bocsátja.
A képviselő-testület a 20.000 Ft önrész fedezetét a 2008. évi költségvetésében, a hitelkeret
terhére biztosítja.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a pályázat elkészítéséről és benyújtásáról
intézkedjen.
Felelős: Könnyid Erika jegyző
Határidő: 2008. április 18.
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23/2008. (IV. 10.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. Törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva elhatározza, hogy a
terület- és településfejlesztés közszolgáltatási feladatainak hatékony ellátása érdekében alapító
tagként részt vesz a Balaton-felvidéki Akciócsoport – Helyi Közösség által megalapításra
kerülő „Az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület” alapításában.
A képviselő-testület az önkormányzatra számított alapítói tagdíj összegét 20.000 Ft összegben
biztosítja a 2008. évi költségvetésében, a hitelkeret terhére.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a tagdíjat Sümeg Város Önkormányzata
költségvetési elszámolási számlájának alszámlájaként megnyitott Balaton-felvidéki LEADER
Akciócsoport 11748100-15427607-10010000 számú bankszámlájára utaltassa át.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2008. április 18.

24/2008. (IV. 10.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete átvállalja az alábbi, nyirádi székhelyű
civil szervezetek, mint a Balaton-felvidéki Akciócsoport – Helyi Közösség által megalapításra
kerülő „Az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület” alapításában alapító tagként részt vevő
szervezetek által fizetendő alapítói tagdíj összegének, 20.000 – 20.000 Ft-nak a megfizetését.
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1. Nyirád és Térsége Nagycsaládosainak Közhasznú Egyesülete
8454 Nyirád, Petőfi S. u. 18.
2. Iskola a Gyermekeinkért Közalapítvány
8454 Nyirád, Szabadság u. 1.
3. Összefogás Nyirádért Egyesület
8454 Nyirád, Petőfi S. u. 18.
4. Nyirád Községi Sport Egyesület
8454 Nyirád, Béke u. 54.
A képviselő-testület a négy civil szervezetre számított alapítói tagdíj összegének, összesen
80.000 Ft-nak a fedezetét az önkormányzat 2008. évi költségvetésében, a hitelkeret terhére
biztosítja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a tagdíjakat Sümeg Város
Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájának alszámlájaként megnyitott Balatonfelvidéki LEADER Akciócsoport 11748100-15427607-10010000 számú bankszámlájára
utaltassa át.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2008. április 18.

25/2008. (IV. 10.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntése értelmében az önkormányzat
átvállalja a Nyirádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület által fizetendő 2008. évi szövetségi tagdíj 15.000 Ft - megfizetését.
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A képviselő-testület a 15.000 Ft tagdíj fedezetét a 2008. évi költségvetésében, a civil
szervezetek rendezvényeinek támogatása célra átadott pénzeszköz keret terhére biztosítja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy intézkedjen a 15.000 Ft tagdíj átutalásáról
a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 73200189-11101710 számú
bankszámlája számára.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2008. április 11.

26/2008. (IV. 23.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Halimba - Nyirád - Szőc
Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és Óvodája részben önállóan gazdálkodó költségvetési
szerv 2007. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót.
Az elfogadott kiadások és bevételek beépülnek a gesztor - Nyirád Község Önkormányzata - költségvetési
beszámolójába.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal
A Halimba - Nyirád - Szőc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és Óvodája 2007. évi
költségvetési beszámolója e jegyzőkönyv melléklete
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---/2008. (IV. 24.)
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Szociális Segítő Központ és a
Gyermekjóléti Szolgálat működéséről szóló tájékoztatót.
A tájékoztató e jegyzőkönyv melléklete

---/2008. (IV. 24.)
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a háziorvosi szolgálat működéséről
szóló tájékoztatót.
A tájékoztató e jegyzőkönyv melléklete

---/2008. (IV. 24.)
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Kán-kán Tánccsoport működéséről
szóló tájékoztatót.
A tájékoztató e jegyzőkönyv melléklete
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---/2008. (IV. 24.)
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 nem szavazattal
nem fogadta el a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 5/2006. (VIII.11.)
rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert
és a jegyzőt, hogy a testületi ülésen elhangzott javaslatok figyelembe vételével a rendelet
tervezet átdolgozására intézkedjen.
Az elutasított rendelet tervezet e jegyzőkönyv melléklete.

27/2008. (IV. 24.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő
Nyirád, 911/30 hrsz.-ú, természetben a 8454 Nyirád, Sport u. 17. szám alatt található,
beépítésre szánt építési telek tulajdonosának 1/2-1/2 tulajdoni arányban kijelöli
Markó Zoltán (szül. Markó Zoltán, Várpalota, 1980. 04. 06.,
an.: Freund Márta Tünde)
és
Hegedüs Mónika (szül. Hegedüs Mónika, Tapolca, 1981. 03. 31.,
an.: Káposztás Erzsébet)
8451 Ajka, Padragi út 164. szám alatti lakosokat.
A fenti építési telket az önkormányzat térítésmentesen tulajdonba adja nevezetteknek az alábbi
feltételekkel:
1. A telektulajdonosok vállalják, hogy a telken 3 éven belül lakóházat építenek.
2. Vállalják azt, hogy ha a térítésmentesen tulajdonba adott telken épített házukat 15 éven belül
elidegenítik, az önkormányzat részére az akkori – Nyirád községben érvényes – telekár kétszeresét
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fizetik meg.
3. Vállalják, hogy legkésőbb a lakás használatbavételi engedélye kiadásának napjától Nyirád
községben állandó lakóhelyet létesítenek.
4. A telektulajdonosok a nevezett ingatlanra az önkormányzat részére a szerződés aláírásától
számított 5 éves határozott időre vételi (opciós) jogot engednek. A vételi jogot biztosító
szerződésben az ingatlan vételárát a szerződő felek 1.000 Ft-ban állapítják meg.
5. A telektulajdonosok vállalják - a családi ház felépítése szerződési biztosítékaként - 250.000 Ft
bánatpénz befizetését az önkormányzat számlájára.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy nevezettekkel a szerződést a fenti feltételekkel kösse
meg.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2008. május 31.

28/2008. (IV. 24.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő
Nyirád, 911/47 hrsz.-ú, természetben a 8454 Nyirád, Sport u. 16. szám alatt található,
beépítésre szánt építési telek tulajdonosának 1/2-1/2 tulajdoni arányban kijelöli
Kürti Ferenc (szül. Kürti Ferenc, Sümeg, 1979. 01. 28.,
an.: Üveges Valéria)
8330 Sümeg, Alkotmány utca 38. szám alatti,
és
Borsos Beatrix (szül. Borsos Beatrix, Tapolca, 1981. 07. 07.,
an.: Vass Magdolna)
8300 Tapolca, Úttörő utca 31. szám alatti lakost.
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A fenti építési telket az önkormányzat térítésmentesen tulajdonba adja nevezetteknek az alábbi
feltételekkel:
1. A telektulajdonosok vállalják, hogy a telken 3 éven belül lakóházat építenek.
2. Vállalják azt, hogy ha a térítésmentesen tulajdonba adott telken épített házukat 15 éven
belül elidegenítik, az önkormányzat részére az akkori – Nyirád községben érvényes –
telekár kétszeresét fizetik meg.
3. Vállalják, hogy legkésőbb a lakás használatbavételi engedélye kiadásának napjától Nyirád
községben állandó lakóhelyet létesítenek.
4. A telektulajdonosok a nevezett ingatlanra az önkormányzat részére a szerződés aláírásától
számított 5 éves határozott időre vételi (opciós) jogot engednek. A vételi jogot biztosító
szerződésben az ingatlan vételárát a szerződő felek 1.000 Ft-ban állapítják meg.
5. A telektulajdonosok vállalják - a családi ház felépítése szerződési biztosítékaként - 250.000
Ft bánatpénz befizetését az önkormányzat számlájára.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy nevezettekkel a szerződést a fenti
feltételekkel kösse meg.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2008. május 31.

29/2008. (IV. 24.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az Önkormányzat 2008. évi
közbeszerzési tervét.
A közbeszerzési terv e jegyzőkönyv melléklete
Felelős: Könnyid Erika jegyző
Határidő: azonnal
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30/2008. (IV. 24.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgyűjtő szigetek létesítésének
helyéül a Szociális Segítő Központ és a tornacsarnok melletti közterületet jelölte ki.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2008. május 24.

31/2008. (IV. 28.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem módosítja a 20/2008. (III. 27.) számú,
„Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból kistérségi közlekedési szolgáltatások
fejlesztésére igénybe vehető támogatás” című pályázatra vonatkozó, egy darab 9 személyes, „B”
kategóriás jogosítvánnyal vezethető, Volkswagen gyártmányú, Crafter 30 Kombi 2.5 TDI típusú, D
felszereltségi szintű gépjármű beszerzéséről szóló határozatát, a pályázatot az első fordulóban
benyújtja.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester és Könnyid Erika jegyző
Határidő: 2008. május 1.

32/2008. (IV. 28.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet művelődésszervező egyben könyvtáros
munkakör betöltésére.
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A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A
foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős. A munkavégzés helye: Művelődési ház 8454 Nyirád,
Petőfi S. u. 18.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: kulturális előadások, programok szervezése,
olvasószolgálati feladatok ellátása, egyéb könyvtárosi tevékenység végzése.
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. rendelkezési az
irányadók.
Pályázati feltételek:
 Főiskolai szintű szakirányú szakképzettség; vagy főiskolai szintű végzettség és a munkakör
betöltéséhez
szükséges
szakképzésben
szerzett
középszintű
szakképesítés
(művelődésszervező, könyvtáros)
 Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: közművelődésben való jártasság, felhasználói szintű
számítógép-ismeret, felhasználói szintű internetes alkalmazások, jó kommunikációs képesség,
kreativitás.
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
 Végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
 Érvényes erkölcsi bizonyítvány
 Szakmai önéletrajz
A munkakör betöltéséhez szükséges képesítés megszerzése alóli – határozott időre szóló –
mentesítés a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.
A munkakör legkorábban 2008. június 9. napjától tölthető be.
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A pályázat benyújtásának határideje: 2008. június 1.
A pályázat elbírálásának módja: személyes meghallgatás alapján.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. június 6.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Nyirád Község Önkormányzata
címére történő megküldésével (8454 Nyirád, Szabadság utca 3.). Kérjük a borítékon feltűntetni a
munkakör megnevezését: művelődésszervező egyben könyvtáros.
Szükség esetén az önkormányzat szolgálati lakást biztosít.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Sarkadi-Nagy András polgármester nyújt a
88/235-001 telefonszámon.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy intézkedjen a pályázat közzétételéről a
Személyügyi Szolgáltató Igazgatóság pályázati adatbázisában, valamint a község hirdetőtábláin.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2008. május 13.

--/2008. (V. 29.)
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Élelmezésellátó Szervezet
működéséről szóló tájékoztatót.
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Módosítás:

Megjegyzés:

--/2008. (V. 29.)
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Nyirád és Térsége Nagycsaládosainak
Közhasznú Egyesülete működéséről szóló tájékoztatót.

--/2008. (V. 29.)
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Zeusz Testépítő Klub működéséről
szóló tájékoztatót.

--/2008. (V. 29.)
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Nyirád Községi Polgárőrség
működéséről szóló tájékoztatót.

--/2008. (V. 29.)
Sarkadi-Nagy András polgármester
1. javaslatom: A 2. § így kezdődjön: „A Díszpolgári Cím adományozásának kiemelten
figyelembe veendő szempontjai:”
Kérem, aki ezzel a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a javasolt
módosítást a képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
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2. javaslatom: A 3. § (5) bekezdése így szóljon: „A Díszpolgári Címmel a mindenkori
minimálbér háromszorosa jár, melynek összegét az éves költségvetésben kell biztosítani.”
Kérem, aki ezzel a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a javasolt
módosítást a képviselő-testület 4 igen szavazattal és 4 nem szavazattal elutasította.
3. javaslatom: A 6. § e) pontja ne kerüljön bele a rendeletbe, a díszpolgár eltemettetésének
költségeit ne vállalja magára az önkormányzat.
Kérem, aki ezzel a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a javasolt
módosítást a képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
Megállapítom, hogy a „Nyirád község díszpolgára cím alapításáról és adományozásáról” szóló
rendelet-tervezet megalkotását a képviselő-testület 4 igen és 4 nem szavazattal elutasította.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a rendelet-tervezetet a következő
képviselő-testületi ülésre – a javasolt módosítások figyelembevételével – ismét terjessze a
testület elé.

33/2008. (V. 29.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatok 2007. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy intézkedjen az értékelés Közép-dunántúli Regionális
Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Veszprém Megyei Területi Kirendeltség részére
történő megküldéséről.
Felelős: Könnyid Erika jegyző
Határidő: 2008. június 6.
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34/2008. (V. 29.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dózsa György utca páratlan oldalán
aszfaltozott járdát építtet, melynek önkormányzatot terhelő költsége 800.000 Ft + 160.000 Ft
ÁFA.
A képviselő-testület a 960.000 Ft fedezetét az önkormányzat 2008. évi költségvetésében, a
felhalmozási célú tartalék terhére biztosítja.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2008. június 30.

45/2008. (VII. 3.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata működési célra 25.000.0000 Ft összegű, egy éves futamidejű hitelt
vesz fel az OTP Bank NyRt.-től.
Nyirád Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a
hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi,
jóváhagyja és biztosítja.
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
hitelszerződés megkötésére az OTP Bank NyRt.-vel.
Egyéb jogi biztosítékként felajánlja az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 622 hrsz.-ú,
szabad hasznosítású, lakáscélú ingatlanát.
Felelős: Sarkadi Nagy András polgármester
Határidő: 2008. július 4.
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46/2008. (VII. 3.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Települési Önkormányzatok Országos
Szövetsége tagjaként a 2008. évi tagdíj figyelembevételével a 2009 és 2010-re esedékes rendes
tagdíjat (a két évre) összesen 78.680 Ft, azaz Hetvennyolcezer-hatszáznyolcvan forint összeget a
TÖOSZ EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok pályázati kiírása 4. kiemelt terület „A
helyi és regionális, valamint központi hatóságok / önkormányzatok kompetenciájának és
adminisztratív kapacitásának növelése beleértve információ-technológiai eszközök használatát”
című célterületére, „Önkormányzati kapacitás-építési program norvég tapasztalatok alapján 20092010” című projekt költségvetésének önrészéhez biztosítja. A fizetés ütemezése a tagdíj-fizetéssel
azonos módon történik.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal

47/2008. (VII. 3.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő Nyirád,
911/28 hrsz.-ú, természetben a 8454 Nyirád, Sport u. 13. szám alatt található, beépítésre szánt építési telek
tulajdonosának 1/2-1/2 tulajdoni arányban kijelöli
Gáti Zoltán László
(szül. Gáti Zoltán László, Ajka, 1970. 08. 05., an.: Vass Mária Terézia)
és
Gáti Zoltán Lászlóné
(szül. Holczer Beáta, Devecser, 1971. 10. 15., an.: Szabó Teréz)
8454 Nyirád, Béke utca 25. szám alatti lakosokat.
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A fenti építési telket az önkormányzat térítésmentesen tulajdonba adja nevezetteknek az alábbi
feltételekkel:
1. A telektulajdonosok vállalják, hogy a telken 3 éven belül lakóházat építenek.
2. Vállalják azt, hogy ha a térítésmentesen tulajdonba adott telken épített házukat 15 éven
belül elidegenítik, az önkormányzat részére az akkori – Nyirád községben érvényes –
telekár kétszeresét fizetik meg.
3. Vállalják, hogy legkésőbb a lakás használatbavételi engedélye kiadásának napjától Nyirád
községben állandó lakóhelyet létesítenek.
4. A telektulajdonosok a nevezett ingatlanra az önkormányzat részére a szerződés aláírásától
számított 5 éves határozott időre vételi (opciós) jogot engednek. A vételi jogot biztosító
szerződésben az ingatlan vételárát a szerződő felek 1.000 Ft-ban állapítják meg.
5. A telektulajdonosok vállalják - a családi ház felépítése szerződési biztosítékaként - 250.000
Ft bánatpénz befizetését az önkormányzat számlájára.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy nevezettekkel a szerződést a fenti feltételekkel kösse
meg.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2008. augusztus 31.

48/2008. (VII. 3.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő Nyirád,
911/56 hrsz.-ú, természetben a 8454 Nyirád, Szeptember 4. u. 19. szám alatt található, beépítésre szánt
építési telek tulajdonosának 1/2-1/2 tulajdoni arányban kijelöli

A határozat
visszavonva:
97/2008.
(XII. 11.) Ökt.
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Fodor Gábor
(szül. Fodor Gábor, Ajka, 1981. 10. 22., an.: Boldizsár Zsuzsanna)
8460 Devecser, Dózsa György utca 3. szám alatti,
és
Leyer Nikolett
(szül. Leyer Nikolett, Ajka, 1986. 05. 14., an.: Gyenge Tünde)
8460 Devecser, Vadvirág utca 6. szám alatti lakost.
A fenti építési telket az önkormányzat térítésmentesen tulajdonba adja nevezetteknek az alábbi
feltételekkel:
1. A telektulajdonosok vállalják, hogy a telken 3 éven belül lakóházat építenek.
2. Vállalják azt, hogy ha a térítésmentesen tulajdonba adott telken épített házukat 15 éven
belül elidegenítik, az önkormányzat részére az akkori – Nyirád községben érvényes –
telekár kétszeresét fizetik meg.
3. Vállalják, hogy legkésőbb a lakás használatbavételi engedélye kiadásának napjától Nyirád
községben állandó lakóhelyet létesítenek.
4. A telektulajdonosok a nevezett ingatlanra az önkormányzat részére a szerződés aláírásától
számított 5 éves határozott időre vételi (opciós) jogot engednek. A vételi jogot biztosító
szerződésben az ingatlan vételárát a szerződő felek 1.000 Ft-ban állapítják meg.
5. A telektulajdonosok vállalják - a családi ház felépítése szerződési biztosítékaként - 250.000
Ft bánatpénz befizetését az önkormányzat számlájára.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy nevezettekkel a szerződést a fenti feltételekkel kösse
meg.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2008. augusztus 31.
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51/2008. (VII. 10.) Ökt. határozat
Laczó Rudolf (sz. Ispánk, 1926. 03. 20., an.: Szabó Szidónia) 8454 Nyirád, Sallai utca 21. szám alatti
lakos tulajdonát képezi a Nyirád 053/29 hrsz-ú ingatlan, melyet Nyirád Község Önkormányzatának
ajándékoz.
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ingatlan térítésmentes átvételéhez hozzájárul. A
képviselő-testület megbízza a polgármestert az ingatlan-átruházási szerződés aláírásával.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2008. július 31.

52/2008. (VII. 10.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a 16/2008. (III. 27.) számú határozattal
elfogadott, Nyirád Község Önkormányzata Közoktatási Intézmény Működésének Minőségirányítási
Programját.
Felelős: Könnyid Erika jegyző
Határidő: 2008. július 31.

--/2008. (VII. 10.)
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen és 1 nem
szavazattal úgy döntött, hogy a tornaterem parkettájának felújítására 2008 nyarán nem kerül sor, ezt a
kérdést a képviselő-testület 2008. október 15-ig újra napirendre tűzi.
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53/2008. (VII. 10.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyirád, Szeptember 4. utcában – 911/31-32-3334-35 hrsz; 911/49-50-51-52-53-54-55-56-57-58 hrsz, és 911/3 hrsz. (sporttelep) – földgáz vezetéket
építtet. A gázellátás biztosításának várható időpontja: 2009. augusztus 30.
A fejlesztés költsége 2.395.746 Ft + 20 % ÁFA = 2.874.895 Ft, mely összegből 2.429.000 Ft a 2008. évi
költségvetésben, a fejlesztési céltartalékból rendelkezésre áll, a fennmaradó 445.895 Ft biztosítása hitelből
történik.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az E.ON Közép-dunántúli Gázszolgáltató Zrt.-vel
(8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 32.) a gázellátásra vonatkozó vállalkozói szerződést kösse meg.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2008. augusztus 30.

--/2008. (VII. 10.)
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy két poros utcát portalaníttat martaszfalt
burkolattal és emulziós felületi zárással.
54/2008. (VII. 10.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete portalanítja a Dózsa György utca temetővel
szembeni szakaszát 195 m hosszban, 3 m szélességben, martaszfalt burkolattal, emulziós felületi zárással.
A fejlesztés költsége 744.335 Ft + 20 % ÁFA = 893.202 Ft, melynek fedezetét a képviselő-testület a 2008.
évi költségvetésében, hitelből biztosítja.
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az EuroAszfalt Kft. Székesfehérvári
Főmérnökségével (2225 Üllő, Zsarókahegy 053/30 hrsz.) a vállalkozói szerződést kösse meg.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2008. július 31.

55/2008. (VII. 10.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete portalanítja az Arany János utcát 105 m hosszban,
4 m szélességben, martaszfalt burkolattal, emulziós felületi zárással. A fejlesztés költsége 649.460 Ft + 20
% ÁFA = 779.352 Ft, melynek fedezetét a képviselő-testület a 2008. évi költségvetésében, hitelből
biztosítja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az EuroAszfalt Kft. Székesfehérvári
Főmérnökségével (2225 Üllő, Zsarókahegy 053/30 hrsz.) a vállalkozói szerződést kösse meg.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2008. július 31.

56/2008. (VII. 10.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja Dobos Krisztián és felesége –Nyirád,
Dózsa Gy. u. 63/A. szám alatti lakosok – kérelmét, mely a Nyirád, József Attila u. 3. szám alatti,
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan bérbeadására vonatkozik.
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Indokolás:
A képviselő-testület az ingatlant idegenforgalmi célra kívánja hasznosítani.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről az ügyfeleket értesítse.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2008. július 25.

57/2008. (VII. 23.) Ökt. határozat
Rosner Maria Magdalena (született: Szabó Magdolna Nyirád, 1947. 04. 07., an.: Fercsák Rozália,
állampolgársága: osztrák) A-2424 Zurndorf, D-Jahrndorfer Str. 47. szám alatti lakos tulajdonát képezik
1/4 tulajdoni arányban, valamint Szabo Karl (született: Szabo Karl Nickelsdorf, 1948. 04. 11., an.:
Fercsák Rozália, állampolgársága: osztrák) A-2424 Zurndorf, A. Fesslergasse 7. szám alatti lakos
tulajdonát képezik 1/4 tulajdoni arányban a következő nyirádi ingatlanok:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nyirád 104 hrsz. 1014 m2 területű lakóház, udvar, gazdasági épület,
Nyirád 276 hrsz. 129 m2 beépítetlen terület,
Nyirád 121 hrsz. 327 m2 területű lakóház, udvar, gazdasági épület,
Nyirád 122/1 hrsz. 48 m2 területű beépítetlen terület,
Nyirád 122/2 hrsz. 758 m2 területű beépítetlen terület,
Nyirád 193. hrsz. 259 m2 területű beépítetlen terület,
mely tulajdonrészeket Rosner Maria Magdalena és Szabo Karl Nyirád Község Önkormányzatának
ajándékoznak. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a felsorolt ingatlanok ¼ + ¼
arányú tulajdonrészeinek térítésmentes átvételéhez hozzájárul.
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert az ingatlan-átruházási szerződés aláírásával.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2008. augusztus 30.

58/2008. (VII. 23.) Ökt. határozat
Perger Sándorné (született: Nagy Katalin Ilona, Nyirád, 1956. 02. 16., an.: Varga Irma, állampolgársága:
magyar) 8452 Halimba, Akácfa u. 14. szám alatti lakos tulajdonát képezik 2/4 tulajdoni arányban a
következő ingatlanok:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nyirád 104 hrsz. 1014 m2 területű lakóház, udvar, gazdasági épület,
Nyirád 276 hrsz. 129 m2 beépítetlen terület,
Nyirád 121 hrsz. 327 m2 területű lakóház, udvar, gazdasági épület,
Nyirád 122/1 hrsz. 48 m2 területű beépítetlen terület,
Nyirád 122/2 hrsz. 758 m2 területű beépítetlen terület,
Nyirád 193. hrsz. 259 m2 területű beépítetlen terület,
mely ingatlanokban lévő 2/4 arányú tulajdonrészeit Perger Sándornétól Nyirád Község Önkormányzata
megvásárolja összesen 250.000 Ft (Kettőszázötvenezer forint) vételárért.
A képviselő-testület az ingatlanok vételárának fedezetét a 2008. évi költségvetésében, hitelből biztosítja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésével.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2008. augusztus 30.
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Módosítás:

Megjegyzés:

59/2008. (VII. 30.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 33/2005. (IV. 25.) számú határozatával, a 2005. május 9én megkötött átruházási szerződés, vételi jog biztosításával szerződésben részletezett feltételek szerint
térítésmentesen tulajdonba adta Nagy Ferenc (szül. Devecser, 1969. 07. 10., an.: Kustos Julianna) és Nagy
Ferencné (szül. Rózner Andrea, Ajka, 1970. 07. 30., an.: Sáfár Ilona) részére a Nyirád 911/22 hrsz. alatt
nyilvántartott, beépítetlen terület megnevezésű 1181 m2 térmértékű, tehermentes ingatlant.
A képviselő-testület a hivatkozott átruházási szerződés 15.) pontja szerinti, Nyirád Község Önkormányzata javára
bejegyzett, 2010. május 9. napjáig terjedő vételi jogot jelen határozatával törli.
A képviselő-testület meghatalmazza dr. Kocsis József (8300 Tapolca, Hősök tere 4.) ügyvédet a szerződés
elkészítésére és ellenjegyzésére, valamint az Önkormányzatnak a Földhivatal előtti képviseletére.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2008. augusztus 15.

60/2008. (VIII. 29.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata (8454 Nyirád, Szabadság u. 3., törzsszám: 15427030) - mint a Nyirád 0182/9 és
0201/22 hrsz-ú ingatlanok tulajdonostársa - hozzájárul ahhoz, hogy
Tasner István (szül. Tasner István Tapolca, 1962. 07. 10., an.: Szalai Magdolna, SZAZ: 1-620710-5576,
adóazonosító száma: 8348882790, 8454 Nyirád, Dózsa György utca 18. szám alatti lakos) a saját 28/1100-d –
28/1100-d tulajdoni hányadából 7/1100-d – 7/1100-d részbeni tulajdoni hányadot
Orbán Sándor (szül. Orbán Sándor, Padrag, 1954. 07. 27., an.: Molnár Jolán, SZAZ: 1-540727-4394, 8451 AjkaPadragkút, Szabó Gáspár u. 20. szám alatti lakos) vevőnek
összesen 150.000 Ft, azaz Egyszázötvenezer forint vételárért értékesítsen.
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Módosítás:

Megjegyzés:

Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elővásárlási jogával nem kíván élni.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről az érintetteket a testületi határozat megküldésével
értesítse.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2008. szeptember 1.

61/2008. (VIII. 29.) Ökt. határozat
1. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi
Társulás társulási megállapodásának módosítását az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltaknak
megfelelően.
2. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az Új Atlantisz
Többcélú Kistérségi Társulás többször módosított Társulási Megállapodását aláírja.
3. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a határozatot az Új
Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás elnökének küldje meg.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2008. szeptember 5.

62/2008. (VIII. 29.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tulok Zsolt és felesége, 8454 Nyirád, Széchenyi u. 19.
szám alatti lakosok kérésére a 2005. július 7-én megkötött, a Nyirád, Nyírfa u. 7. szám alatti 911/8 hrsz. ingatlan
átruházásáról szóló szerződés 3. pontjában meghatározott 3 év beépítési kötelezettséget 2009. augusztus 31.
napjáig meghosszabbítja.

92

A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő:

Módosítás:

Megjegyzés:

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről az ügyfeleket a határozat megküldésével értesítse.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2008. szeptember 5.

63/2008. (VIII. 29.) Ökt. számú határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete iskolakezdési támogatást nyújt azon – teljes munkaidőben
foglalkoztatott – önkormányzati dolgozóknak, akik a közoktatási törvény hatálya alá tartozó oktatási intézmény
nappali tagozatán tanuló gyermeket nevelnek.
A támogatás összege gyermekenként 15.000 Ft, összesen 360.000 Ft.
A támogatás fedezete az önkormányzat 2008. évi költségvetésében, a társadalom- és szociálpolitikai juttatások
között rendelkezésre áll; átcsoportosítandó a személyi juttatások főelőirányzat külön kimutatás szerinti
szakfeladatok teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai javára.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2008. szeptember 30.

--/2008. (IX. 11.)
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a lejárt határidejű képviselő-testületi
határozatokról szóló tájékoztatót.
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Módosítás:

Megjegyzés:

64/2008. (IX. 11.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat 2008. I. féléves
költségvetési beszámolóját.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal

65/2008. (IX. 11.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójához.
Indokolás:
Az önkormányzat 2008. évi költségvetésében erre a célra fedezettel nem rendelkezik.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal

66/2008. (IX. 11.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja az Észak-Balatoni Térség
Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás javaslatát, mely a Társulás
működési területén található, felhagyott, illetve bezárásra kerülő lakossági kommunális
hulladéklerakók rekultivációjára benyújtandó pályázat önrészére vonatkozik.
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Módosítás:

Megjegyzés:

Indokolás:
Nyirád Község Önkormányzata 1992 óta nem szállít lakossági kommunális hulladékot a társulás
működési területén található felhagyott, illetve bezárásra kerülő hulladéklerakóba, valamint
költségvetésében a településre jutó pályázati önrésszel sem rendelkezik.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről a Társulási Tanácsot értesítse.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2008. szeptember 30.

--/2008. (IX. 11.)
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért azzal a javaslattal, hogy a jövőben a
tornaterem használatáért a civil szervezetek tagjainak is fizetniük kell a meghatározott bérleti díjat.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a tornaterem használati díjáról szóló
polgármesteri utasítást e szerint módosítsa.

67/2008. (IX. 11.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja Horváth Anita – 8454 Nyirád,
Dózsa Gy. u. 32. szám alatti lakos – kérelmét, melynek tárgya a tornaterem bérleti díjának
csökkentése.
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Módosítás:

Megjegyzés:

Indokolás:
A tornaterem kedvezményes díjért történő bérbe adását a képviselő-testület nem támogatja, mert
megítélése szerint a fizetendő bérleti díjat a vállalkozó a kézilabda oktatásért beszedett díjból
finanszírozni tudja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről az ügyfelet értesítse.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2008. szeptember 26.

68/2008. (IX. 11.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja Kovács Attiláné óvodapedagógus
és az általa képviselt szülők kérelmét, melynek tárgya, hogy az Acro Dance tánccsoport a
tornatermet térítésmentesen használhassa.
Indokolás:
A tánccsoportba járó gyermekek oktatására, gyakorlásra a művelődési ház nagytermét a képviselőtestület megfelelőnek ítéli meg, és azt e célra a tánccsoportnak továbbra is térítésmentesen
rendelkezésre bocsátja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről a kérelmezőket értesítse.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2008. szeptember 26.
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Módosítás:

Megjegyzés:

69/2008. (X. 30.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. október 30-i nyilvános ülésének
napirendjéről leveszi a „Beszámoló Nyirád község közbiztonságáról, a bűnözés és bűnmegelőzés
helyzetéről” tárgyú napirendi pontot.
Indokolás:
A beszámoló egyes része a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 59. § (1)
bekezdésében biztosított, személyiséghez kapcsolódó alapjogot sért.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a beszámoló készítőjével, a körzeti megbízottal a jogsértő
részt vizsgálják meg, a szükséges korrekciót a beszámoló készítője végezze el, és a módosított
beszámolót terjessze a képviselő-testület elé.
Az újonnan beterjesztett beszámolót a képviselő-testület 2008. december 15-ig megtárgyalja.
Felelős: Könnyid Erika jegyző és Frankó György körzeti megbízott
Határidő a módosított beszámoló elkészítésére: 2008. november 20.

70/2008. (X. 30.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a könyvtári munkáról és a kulturális
tevékenységről készített beszámolót.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal
A beszámoló e jegyzőkönyv melléklete
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Módosítás:

Megjegyzés:

71/2008. (X. 30.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Nyirád Televízió működéséről
készített tájékoztatót.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal
A tájékoztató e jegyzőkönyv melléklete

72/2008. (X. 30.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az „Erzsébet királyné” Általános Iskola
és Nyitnikék Óvoda működéséről, a közoktatási feladatok ellátására létrejött társulás tapasztalatairól
szóló beszámolót.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal
A beszámoló e jegyzőkönyv melléklete

73/2008. (X. 30.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyszerű közbeszerzési eljárást indít Nyirád
Község Önkormányzatának Élelmezésellátó Szervezete 2009. évi nyersanyag beszerzése tárgyában.
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Módosítás:

Megjegyzés:

Felelős: Könnyid Erika jegyző
Határidő: 2008. november 14.
Az ajánlattételi felhívás e jegyzőkönyv melléklete

74/2008. (X. 30.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Élelmezésellátó Szervezet 2009. évi
nyersanyag beszerzése tárgyában indított egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálására
bírálóbizottságot hoz létre.
A közbeszerzési bírálóbizottság tagjai a következők:
Vezetője: Sarkadi-Nagy András polgármester
Titkára: Könnyid Erika jegyző
Tagjai: Csikány Róbertné képviselő
Hockné Kárer Gyöngyi élelmezésvezető
Horváthné Kulcsár Katalin pénzügyi főtanácsos
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal

75/2008. (X. 30.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elvégezteti a tornaterem parkettájának
karbantartását – fáig történő lecsiszolását, a parketta tágulási hézagainak kialakítását, a sportpályák
határoló-vonalainak felfestését, a parketta lelakkozását három rétegben –.
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Módosítás:

Megjegyzés:

A képviselő-testület megbízza az iskolaigazgatót, hogy Gombás Gábor (8454 Nyirád, Zalka Máté utca
11.) egyéni vállalkozóval a karbantartás elvégzése tárgyában a vállalkozói szerződést kösse meg.
A karbantartás költsége: 759.000 Ft anyagköltség + 720.000 Ft munkadíj = 1.479.000 Ft. A munka
elvégzésének határideje: 2009. április 30.
A képviselő-testület a 759.000 Ft anyagköltség fedezetét az önkormányzat 2008. évi költségvetésében, a
720.000 Ft munkadíj fedezetét a 2009. évi költségvetésében biztosítja.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
és Igaz Sándor iskolaigazgató
Határidő: 2009. április 30.
A karbantartásra vonatkozó árajánlat e jegyzőkönyv melléklete

76/2008. (X. 30.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi
Önkormányzat kérését, mely a létrehozott ösztöndíj / tandíj keret anyagi támogatására vonatkozik.
Indokolás:
Nyirád Község Önkormányzatának anyagi helyzete nem teszi lehetővé a támogatást, költségvetésében e
célra forrással nem rendelkezik.
A képviselő-testület megbízza a polgármester, hogy döntéséről a Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi
Önkormányzat elnökét értesítse.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2008. november 14.
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Módosítás:

Megjegyzés:

77/2008. (X. 30.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth Zoltán és felesége, 8454 Nyirád, Táncsics
M. u. 21. szám alatti lakosok kérésére a 2005. október 17-én megkötött, a Nyirád, Akácfa u. 6. szám
alatti 1005/14. hrsz. ingatlan átruházásáról szóló szerződés 3. pontjában meghatározott 3 év beépítési
kötelezettséget 2009. október 31. napjáig meghosszabbítja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről az ügyfeleket a határozat megküldésével
értesítse.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2008. november 14.

78/2008. (X. 30.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 64/2006. (IX. 14.) számú
határozatát, melyben Németh Terézia, 8454 Nyirád, Alsónyirádi Erdészlak alatti lakos (jelenleg 8454
Nyirád, Akácfa u. 12. szám alatti lakos) részére térítésmentesen tulajdonba adta a nyirádi 1005/18. hrsz.ú, Nyirád, Akácfa u. 14. szám alatti építési telket.
Indokolás:
Németh Terézia bejelentette, hogy a telken nem kíván építkezni, és kérte a telek önkormányzati
tulajdonba történő visszavételét.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy nevezettel az átruházási és vételi jogot biztosító
szerződést bontsa föl.
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Módosítás:

Megjegyzés:

A szerződés felbontásával kapcsolatos adminisztrációs költségek Nyirád Község Önkormányzatát
terhelik, mely költségek fedezete a Németh Terézia által 2006. szeptember 18-án az önkormányzat
pénztárába befizetett 30.000 Ft letéti díj.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2008. november 30.

79/2008. (X. 30.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja Horváth Anita – 8454 Nyirád, Dózsa
Gy. u. 32. szám alatti lakos – kérelmét, melynek tárgya a tornaterem bérleti díjának csökkentése.
Indokolás:
A tornaterem kedvezményes díjért történő bérbe adását a képviselő-testület nem támogatja, a jelenlegi
szabályozás minden bérbe vevőre érvényes, egyedi engedményeket a képviselő-testület nem tesz.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről az ügyfelet a határozat megküldésével
értesítse.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2008. november 14.
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Módosítás:
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80/2008. (X. 30.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. november 15-től határozatlan időre bérbe
adja Keringer Alexandra pedagógus (sz. Tapolca, 1984. 02. 27., an.: Kovács Irén, 8454 Nyirád,
Széchenyi u. 41. szám alatti lakos) részére a Nyirád, Szabadság u. 1. szám alatti, összkomfortos
önkormányzati bérlakást.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy Keringer Alexandrával a bérleti szerződést kösse
meg.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2008. november 14.

81/2008. (X. 30.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Gyermekétkeztetési
Alapítvány – kiemelkedően közhasznú szervezet – által meghirdetett Mindenki Ebédel 2009 című
programra.
Az önkormányzat 20 gyermek ellátására nyújt be pályázatot, melyhez gyermekenként 7.500 Ft,
összesen 150.000 Ft önrész megfizetését vállalja.
Az önrész megfizetésének jogcíme: vissza nem térítendő alapítványi támogatás.
Az önrészt az önkormányzat két részletben utalja át az alapítvány 10300002-10350923-49080011
számú bankszámlájára.
A képviselő-testület a támogatás fedezetét a 2009. évi költségvetésében - működési célú pénzeszköz
átadás államháztartáson kívülre címen - biztosítja.
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Módosítás:

Megjegyzés:

A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a pályázat elkészítéséről és benyújtásáról intézkedjen.
Felelős: Könnyid Erika jegyző
Határidő a pályázat benyújtására: 2008. november 20.
Határidő az önrész átutalására:
1. részlet (75.000 Ft): 2009. április 30.
2. részlet (75.000 Ft): 2009. szeptember 30.

82/2008. (X. 30.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5.000 Ft-tal támogatja a Somló Környéki
Szellemi Műhely által, Somlai Termés címen, önkéntes adományokból fenntartott lap kiadását.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a támogatás átutalásáról intézkedjen a Somló Környéki
Szellemi Műhely Egyesület, Devecser javára a Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett
73600101-16006988 számú számlára.
Az 5.000 Ft támogatás fedezete a 2008. évi költségvetésben, a polgármesteri hivatal reklám- és
propaganda kiadásai terhére számolható el.
Felelős: Könnyid Erika jegyző
Határidő: 2008. november 14.
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83/2008. (X. 30.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete eladja a nyirádi 53. szektorban, 22.
térképszelvényen, 28 hrsz. alatt felvett belterületi, gazdasági épület és udvar megnevezésű, összesen 493
m2 térmértékű, természetben a 8454 Nyirád, Alkotmány u. 6. szám alatti ingatlanban Nyirád Község
Önkormányzatának tulajdonában lévő 2/8 tulajdoni hányadrészt 20.000 Ft, azaz Húszezer forint
vételárért Vajda László (szül. Vajda László, Sümeg, 1972. 10. 04., an.: Szántó Amália) és Vajda
Lászlóné (szül. Pelczhoffer Erika, Tapolca, 1975. 12. 24., an.: Lakatos Éva) 8454 Nyirád, Alkotmány u.
8. szám alatti lakosok részére.
A képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírásával.
A képviselő-testület az adásvételi szerződés elkészítésével, ellenjegyzésével, valamint a tulajdonjog
átvezetésével kapcsolatos földhivatali eljárással a Dr. Hock Ügyvédi Irodát, dr. Hock Ernő ügyvédet
(8400 Ajka, Tűzoltó u. 6. I/3.) bízza meg.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2008. november 30.
A adásvételi szerződés tervezete e jegyzőkönyv melléklete

84/2008. (X. 30.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja az Új Atlantisz
Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi belső ellenőrzési munkatervének Nyirád Község
Önkormányzatára vonatkozó, éves belső ellenőrzési tervét.
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Módosítás:

Megjegyzés:

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester és Könnyid Erika jegyző
Határidő: folyamatos, ill. 2009. december 31.
A 2009. évi belső ellenőrzési terv,
valamint a 2009 – 2013. évekre vonatkozó
belső ellenőrzési stratégiai terv e jegyzőkönyv melléklete

85/2008. (XI. 27.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az Önkormányzat 2008. III.
negyedéves költségvetési beszámolóját.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal
86/2008. (XI. 27.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az Önkormányzat 2009. évi
költségvetési koncepcióját.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: a 2009. évi költségvetési rendelet elfogadásának időpontja

87/2008. (XI. 27.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata – mint az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás tagja – 2009. január
1-jei hatállyal csatlakozik a mozgókönyvtári ellátáshoz.
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy
1.
a nyilvános könyvtárak jegyzékéből a Nyirádi Községi Könyvtárat töröltesse;
2.
a Devecseri Városi Könyvtárral a mozgókönyvtári ellátásra vonatkozó könyvtárellátási szerződést
kösse meg;
3.
a csatlakozási szándékról a Devecseri Városi Könyvtár igazgatóját és az Új Atlantisz Többcélú
Kistérségi Társulás elnökét tájékoztassa.
Felelős:

Sarkadi-Nagy András polgármester

Határidő:

1. 2008. december 31.
2. 2008. december 31.
3. 2008. december 5.

88/2008. (XI. 27.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Önkormányzat nem
csatlakozik az Ajka Város Önkormányzata által létrehozott, a családsegítő és gondozási központ
tevékenységének kibővítésére vonatkozó társuláshoz.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről Ajka város polgármesterét értesítse.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2008. december 10.
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89/2008. (XI. 27.) Ökt. határozat
1. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Új Atlantisz Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás – a Társulási Tanács 48/2008. (XI.19.) TT.
számú határozatával elfogadott - módosítását az előterjesztés 1. számú mellékletében
foglaltaknak megfelelően.
2.

Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás többször módosított Társulási
Megállapodását aláírja.

3. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a
határozatot az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás elnökének küldje meg.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2008. december 5.

90/2008. (XI. 27.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata pályázatot nyújt be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból,
falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatás elnyerésére.
A fejlesztés tárgya: Az „Ady Endre” Művelődési Ház – 8454 Nyirád, Petőfi S. u. 18., HRSZ 842/4. –
külső felújítása és az épülethez kapcsolódó zöldfelületek rendezése.
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázat elkészítéséről és
benyújtásáról intézkedjen.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester és Könnyid Erika jegyző
Határidő: 2009. január 10.

93/2008. (XII. 11.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Nyirád Községi Sport Egyesület
működéséről szóló beszámolót.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal

94/2008. (XII. 11.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Polgármesteri Hivatal működéséről
szóló beszámolót.
Felelős: Könnyid Erika jegyző
Határidő: azonnal
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95/2008. (XII. 11.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a lejárt határidejű képviselő-testületi
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal

96/2008. (XII. 11.) Ökt. határozat
Nyirád Község hatályos településszerkezeti terve tervlapját módosító, az e határozat mellékletét képező
R-1 és R-2 jelű településszerkezeti tervlapokat, továbbá Nyirád község hatályos településszerkezeti terve
leírását módosító, az e határozat mellékletét képező leírást Nyirád Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal

97/2008. (XII. 11.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 48/2008. (VII. 3.) határozatát,
melyben az önkormányzat tulajdonában lévő Nyirád, 911/56 hrsz.-ú, természetben a 8454 Nyirád,
Szeptember 4. u. 19. szám alatt található, beépítésre szánt építési telek tulajdonosának 1/2-1/2 tulajdoni
arányban kijelölte Fodor Gábor 8460 Devecser, Dózsa György utca 3. szám alatti és Leyer Nikolett 8460
Devecser, Vadvirág utca 6. szám alatti lakost.
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Indokolás:
A telek tulajdonba adásával kapcsolatos szerződés megkötésének határideje 2008. augusztus 31-én lejárt.
A telek tulajdonba adásáról szóló értesítést – a tértivevény tanúsága szerint – Fodor Gábor 2008. július
10-én átvette, ennek ellenére az ügyfelek a szerződés megkötésére nem jelentkeztek.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről az ügyfeleket értesítse.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: december 23.

98/2008. (XII. 11.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem csatlakozik az Új Atlantisz Többcélú
Kistérségi Társulás „helyi közlekedés, helyi közútfenntartás” feladat ellátásához, nem vállalja annak
lakosságarányos költségeit.
Indokolás:
A képviselő-testület nem tartja szükségesnek ezen feladatok ellátására szakember alkalmazását, valamint
2009. évi költségvetésében nem tudja vállalni a feladat költségeinek biztosítását.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi
Társulás elnökét értesítse.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2008. december 23.
111

A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő:

Módosítás:

Megjegyzés:

2009
1/2009. (I. 8.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyszerű közbeszerzési eljárást indít 1 db
Volkswagen Crafter 30 Kombi 2,5 TDI gépjármű beszerzése tárgyában.
Felelős: Könnyid Erika jegyző
Határidő: 2009. január 12.

2/2009. (I. 8.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Volkswagen Crafter 30 Kombi 2,5 TDI típusú
gépjármű beszerzése tárgyában indított egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálására
bírálóbizottságot hoz létre.
A közbeszerzési bírálóbizottság tagjai a következők:
Vezetője:
Titkára:
Tagjai:

Sarkadi-Nagy András polgármester
Könnyid Erika jegyző
Papp Attila alpolgármester
Horváthné Kulcsár Katalin pénzügyi főtanácsos
Hockné Kárer Gyöngyi élelmezésvezető
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal
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--/2009. (II. 12.)
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elutasította a 2009. évi költségvetési rendelet
tervezetét. A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a rendelet tervezet
átdolgozására intézkedjenek. Határidő: 2009. március 5.
Az elutasított rendelet-tervezet e jegyzőkönyv melléklete

3/2009. (II. 12.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Nyirád Községi Sport
Egyesület 2008. évi beszámolójához készített részletes, kiegészítő pénzügyi beszámolót.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal
A részletes pénzügyi beszámoló e jegyzőkönyv melléklete

4/2009. (II. 12.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatározta a 2009. évi munka- és
üléstervét.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester és
Könnyid Erika jegyző
Határidő: folyamatos, ill. 2009. december 31.
A munka- és ülésterv e jegyzőkönyv melléklete
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5/2009. (II. 12.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2009. évi kiemelt céljai
1.)

Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból adódóan továbbra is ki kell
használnia a társulások működésére biztosított többletnormatívákat.

2.)

Folyamatos fejlesztési feladat marad az önkormányzat intézményei épületeinek bővítése,
felújítása, valamint a járdák és utak felújítása. Fel kell kutatni, és ki kell használni a források
biztosításához szükséges pályázati lehetőségeket.

3.)

Továbbra is kiemelt cél az építésre alkalmas közműves telkek kialakítása, és ehhez pályázati
támogatási lehetőségek felkutatása és kihasználása.

4.)

Fontos feladat az európai parlamenti képviselő-választással kapcsolatos teendők előkészítése
és lebonyolítása.
Ennek megfelelően gondoskodni kell a választópolgárok tájékoztatásáról, a választási
információs szolgálat működtetéséről, a névjegyzék összeállításáról, folyamatos vezetéséről.
Biztosítani kell a választási bizottságok működésének és a szavazás lebonyolításának tárgyi,
technikai feltételeit, meg kell szervezni a szavazatszámláló bizottságok és a helyi választási
iroda tagjainak szakmai felkészítését. A szavazás befejezését követően gondoskodni kell a
szavazatszámláló bizottságoktól átvett jegyzőkönyvek, egyéb választási iratok biztonságos
tárolásáról, továbbításáról.

5.)

Továbbra is fontos szempont a köztisztviselők megfelelő szakmai ismereteinek állandó bővítése,
mely a személyi állomány folyamatos képzésével, továbbképzésével érhető el.

6.)

A jövőben is biztosítani kell a polgárbarát és szolgáltató közigazgatást. Feladat a jelenlegi
minőség megőrzése, továbbfejlesztése.
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Felelős: Sarkadi Nagy András polgármester és Könnyid Erika jegyző
Határidő: folyamatos, ill. 2009. december 31.

6/2009. (II. 12.) Ökt. határozat
1. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás társulási
megállapodás – a Társulási Tanács 4/2009. (I. 21.) TT. számú
határozatával elfogadott - módosítását az előterjesztés 1. számú
mellékletében foglaltaknak megfelelően.
2. Nyirád
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy az Új Atlantisz Többcélú
Kistérségi Társulás többször módosított társulási megállapodását
aláírja.
3. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza
a polgármestert, hogy a határozatot az Új Atlantisz Többcélú
Kistérségi Társulás elnökének küldje meg.
Felelős:
Határidő:

Sarkadi-Nagy András polgármester
2009. február 27.
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7/2009. (II. 12.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestületének kezdeményezésére együttműködési megállapodást köt a települési önkormányzat – mint
alapító – kiadásában megjelenő, NYIRlevél című önkormányzati lap részfenntartói feladatainak ellátása
tárgyában.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az együttműködésről szóló megállapodást aláírja.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2009. február 28.
Az együttműködési megállapodás e jegyzőkönyv melléklete

8/2009. (II. 12.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a regionális viziközművek
tervezett összevonása és privatizációja veszélyezteti az érintett települések vízellátásának biztonságát,
ellehetetleníti az önkormányzatokat a vízellátás terén fennálló ellátási kötelezettségek teljesítésében. A
helyzetet tovább rontja a tervezett viziközmű törvény módosításának elhúzódása, ami elbizonytalanítja a
vízellátás résztvevőit.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 101. §-a alapján Nyirád Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete felterjesztési jogával élve kéri a Magyar Köztársaság Kormányát,
hogy a szükséges egyeztetések után minél előbb készítse elő és terjessze az Országgyűlés elé a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítását, olyan módon, hogy ne legyen lehetőség a
vízellátás egyetlen elemének a privatizációjára sem, ne legyen lehetőség a regionális vízművek
ésszerűtlen összevonására, és biztosítsa az önkormányzatok számára a regionális vízművek térítésmentes
megszerzését.
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Indokolás
Az egészséges ivóvíz biztosítása alapvető, az önkormányzati törvényben előírt kötelező feladat. Az
ehhez szükséges eszközöket a jogszabály azonban a regionális vízművek által ellátott területeken nem
biztosította az önkormányzatok számára. Ezeken a településeken az egészséges ivóvíz ellátás az állami
tulajdonban lévő regionális vízművek útján történik.
Ennek megfelelően az állami tulajdonú viziközművekkel ellátott települések önkormányzatai az
ivóvízellátás biztosítása tekintetében fennálló kötelezettségük teljesítését illetően sajátos helyzetben
vannak. Ellátási felelősségüknek úgy kell megfelelniük, hogy a viziközmű szolgáltatást biztosító
közművek nincsenek a tulajdonukban, és az azokat üzemeltető regionális viziközmű társaságokban sem
rendelkeznek tulajdonosi részesedéssel. Ilyen korlátozott lehetőségek mellett ellátási felelősségüknek
azért tudnak eleget tenni, mert a viziközmű tulajdonos államot e közcélú viziközmű létesítmények
működtetésére törvény kötelezi. A Magyar Állam e kötelezettségének teljesítése érdekében e célra saját
többségi részesedéssel működő szervezeteket alapított. E szervezetek, a regionális viziközmű társaságok
végzik az állami tulajdonú viziközművek üzemeltetését. A regionális szervezetekben az állam
meghatározó tulajdonosi részvétele az önkormányzatok számára megfelelő garanciát jelent ellátási
kötelezettségük teljesítésében.
A Kormány Önkormányzatok Egyeztető Fóruma 2008. június 24-i ülésén a Pénzügyminisztérium
képviselői bemutatták a többségi állami tulajdonú viziközmű társaságok Új Tulajdonosi Programba való
bevonásának tervezetét. Ennek előkészítésére a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a jelenlegi öt
regionális viziközmű társaságot leánytársaság formájában, két anyatársaságként működő társaságba
kívánják összevonni, ahol a tulajdonosi jogokat az anyatársaságok gyakorolják, ennek következtében a
Magyar Állam tulajdonosi részvétele a jelenlegi regionális, a terv szerinti leánytársaságokban
megszűnik.
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A Kormány Önkormányzatok Egyeztető Fóruma 2008. szeptember 23-i ülésén Keller László államtitkár
arról tájékoztatta az önkormányzati szövetségeket, hogy viziközmű társaságoknak az új tulajdonosi
programba történő bevonására jelenleg nincs kormányzati döntés, de a tőzsdei szerepléshez szükséges
összevonások napirenden vannak.
A tervezett összevonás, a vállalatcsoport kialakítása alapvetően érinti a korábbi regionális, a terv szerint
leánytársaságok működési területén lévő önkormányzatokat, ellátási felelősségük érvényesítése
tekintetében teljesen új helyzetet teremt. Ezen társaságokban ugyanis az állam eddigi tulajdonosi
részvétele, többségi tulajdona megszűnik, a meghatározó tulajdonosi részvétel egy, adott esetben
privatizálható, profit érdekeket szem előtt tartó gazdálkodó szervezethez, az anyatársasághoz kerül. Az
anyatársaságnak viszont nincs törvényi kötelezettsége a viziközművek működtetése, bővítése
tekintetében. Az érintett önkormányzatok így azzal szembesülnek, hogy ellátási felelősségük
teljesítésének egyik fontos garanciája, a működtető társaságok ellátási kötelezettséggel terhelt többségi
állami tulajdona megszűnik. A tervezett intézkedés az egyik legfőbb uniós alapelvet, a szubszidiaritás
elvét súlyosan sérti. Tekintettel azonban arra is, hogy a kormányzat jelenleg nem tartja időszerűnek a
tőzsdére vitelt, az ehhez szükséges üzemméret kialakítása sem szükséges, sőt, az összevonás korábban
gazdaságosan és jól működő, nyereséges társaságok veszteségessé válásához vezet. Az összevonás
eredményeként kezelhetetlen méretű, több száz kilométer távolságot átfogó ellátási területet magába
foglaló szervezet jönne létre. A kialakuló, egymással fizikai kapcsolatban sem lévő ellátó rendszer nem
hogy gazdaságosabb működésű nem lesz, éppen ellenkezőleg, magas fizetésű alkalmazottakból álló
vízfejet lesz kénytelen eltartani a fogyasztók által befizetett díjakból. Az óriás cég kialakítása
ellehetetleníti az önkormányzatokat vízellátási kötelezettségük teljesítésében, ami alkotmányossági
kérdéseket is felvethet.
A privatizáció veszélyezteti az önkormányzati törvényben kötelezően előírt egészséges ivóvíz ellátás
biztosítását. Amennyiben az Állam nem kívánja e stratégiai fontosságú szolgáltatást elvégezni, a
közművek tulajdonjogát adja át az önkormányzatok részére, de azok semmi esetre se kerüljenek
magánkézbe.
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy jelen határozatot a Magyar Köztársaság Kormánya
részére felterjessze.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2009. február 27.
10/2009. (III. 9.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 174.967 ezer Ft bevétellel, 174.967 ezer Ft
kiadással elfogadja a Halimba - Nyirád - Szőc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és Óvodája
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 2009. évi költségvetését.
Az elfogadott kiadások és bevételek beépülnek a gesztor - Nyirád Község Önkormányzata költségvetésébe.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2009. március 10., ill. folyamatos
A Halimba - Nyirád - Szőc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és Óvodája 2009. évi
költségvetése e jegyzőkönyv melléklete

11/2009. (III. 9.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzati Képviselő-testülete kifejezi szándékát, hogy a Halimba, Nyirád, Szőc
Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és Óvodája közoktatási intézmény Hársfa Óvoda
telephelye felújítása érdekében pályázatot nyújt be a 14/2009. (III.12.) ÖM. rendeletben foglalt, „Óvodák,
általános iskolák infrastrukturális fejlesztése” c. kiírásra a következők szerint:
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a.)
Megvalósítás helye: Halimba, Hársfa Óvoda, Bányász u. 18.; a megvalósításért Halimba Község
Önkormányzata vállal felelősséget.
A saját forrást Halimba Község Önkormányzata biztosítja
összegben;
támogatási kérelem:
Kiadások összesen:

10.000.000 Ft
20.000.000 Ft
30.000.000 Ft.

b.)
A képviselő-testület vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítja, a feladat-ellátási helyet 5 évig nem szünteti meg, illetve nem
adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére.
Határidő: azonnal
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester

-/2009. (III. 10.)
A polgármester javaslatát Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3
tartózkodás mellett elutasította, a 2009. évi költségvetési rendelet-tervezetet nem fogadta el.

12/2009. (III. 10.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási
Rendszerre vonatkozóan a következőket határozza meg:
1. Elfogadja az üzemeltetési költségek megállapítására vonatkozó alapelveket, azokat helyi
szabályozásában figyelembe veszi.
2. Meghatalmazza a polgármestert, hogy a társulási megállapodásnak az üzemeltetési
elvekről készült kiegészítését az önkormányzat képviseletében aláírja.
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3. Összhangban az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati Társulás Tanácsának 43/2008 (XI. 21.) ÉBRSZHK-TT számú
határozatával, meghatalmazza a Társulás Tanácsát, hogy a hulladékgyűjtésére és
szállítására vonatkozóan is lefolytassa a közbeszerzési eljárást.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelenlegi közszolgáltatói
szerződések lejártát követően, a Társulás által lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében
kiválasztott közszolgáltatóval közszolgáltatói szerződést kössön.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidők: 1., 2. pont: 2009. április 30.
3. pont 2009. március 31.
4. pont: 2012. december 31.

13/2009. (III. 10.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete forint alapú, változó kamatozású, 9.758.000 Ft
összegű kölcsönt vesz fel a Porsche Bank Zrt.-től (1139 Budapest, Fáy u. 27.) a pályázati támogatással
megvalósuló, 1 db Volkswagen kisbusz vételárának megfizetéséhez.
A kölcsön fedezete az MVH 178/1901/64/6/2008. számú határozata alapján nyújtandó pályázati
támogatással, valamint az önkormányzat 2009. évi költségvetésében biztosított. A kölcsön időtartama a
pályázati támogatásnak a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által az önkormányzat számlájára
történő átutalása napjáig terjed.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hitelszerződést a Porsche Bank Zrt.-vel
megkösse.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2009. május 15.
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14/2009. (III. 10.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a „Szemem Fénye” – A Beteg
Gyermekekért Alapítvány Kiemelkedően Kh. Szervezet – 7634 Pécs, Gém utca 7. – működéshez,
szállítási feladatok biztosításához kért anyagi támogatás iránti kérelmét.
Indokolás:
Nyirád Község Önkormányzatának jelenlegi anyagi helyzete nem teszi lehetővé a támogatást, erre
forrással a 2009. évi költségvetésében nem rendelkezik.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről a határozat megküldésével a
kérelmezőt értesítse.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2009. március 25.

15/2009. (III. 10.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a „Veszprém Megye Közoktatásáért”
Közalapítvány – 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. – működéséhez benyújtott, anyagi támogatás iránti
kérelmét.
Indokolás:
Nyirád Község Önkormányzatának jelenlegi anyagi helyzete nem teszi lehetővé a támogatást, erre
forrással a 2009. évi költségvetésében nem rendelkezik.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről a kérelmezőt értesítse.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2009. március 25.
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16/2009. (III. 10.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja Juhász Lóránt 8454 Nyirád, Alkotmány
u. 43. szám alatti lakos magánszemélyek kommunális adójának elengedésére vonatkozó kérelmét.
Indokolás
A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 19/1995. (XII. 14.) Ör. 1. § (2) bek. szerint:
„Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az önkormányzat illetékességi területén lakás
tulajdonjogával, és a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.”
Az adómentességre vonatkozó szabály:
3. § (1) bek.: „Mentes a lakás, vagy lakásbérlet után fizetendő adó alól az a magánszemély,
aki
- időskorúak járadékára jogosult,
- aki egyedülálló, és az önkormányzattól rendszeres szociális segélyben részesül,
- egyedül élő szociális járadékos,
- egyedül élő nyugdíjas, és a havi jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
másfélszeresét nem haladja meg,
- aki egyedül élő, és álláskeresési segélyben részesül,
- egyedül élő álláskeresési járadékos, és a havi jövedelme a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum másfélszeresét nem haladja meg.”
Adókedvezményre vonatkozó szabály:
4. § (1) bek.: „50 %-os kedvezményben részesül az a magánszemély, aki
 nyugdíjas házaspár esetén az 1 főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimumot nem éri el,
 egyedül, önálló háztartásban élő nyugdíjas, akinek a havi jövedelme a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum kétszeresét nem haladja meg.”
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Amennyiben a kérelmező úgy ítéli meg, hogy az adómentesség, vagy az adókedvezmény megilleti, azt
az adóhatóságnak – Nyirád Község Önkormányzata jegyzőjének címezve – kell bejelentenie és hitelt
érdemlően igazolnia.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről – a határozat megküldésével – az
ügyfelet értesítse.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2009. március 25.

17/2009. (III. 10.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete együttműködési szándékát fejezi ki „A Bakonyért”
Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület – 8420 Zirc, Petőfi S. u. 4. – által benyújtandó, a „Magyarország
legjobban fejlődő ökoturisztikai desztinációja” cím elnyerésére irányuló pályázatához.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a partnerségi nyilatkozatot írja alá, és az egyesület
részére küldje meg.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2009. március 20.

18/2009. (III. 10.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete térítésmentes használatra bérbe adja a Nyirád,
József Attila utca 3. szám alatti, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant a Nyirád és Térsége
Nagycsaládosainak Közhasznú Egyesülete számára. A bérleti szerződést a felek határozott időre, 2015.
december 31. napjáig kötik meg.
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert a bérleti szerződés elkészíttetésével és aláírásával.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2009. március 25.

19/2009. (IV. 9.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a község közbiztonsági helyzetéről
szóló beszámolót.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal

20/2009. (IV. 9.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a védőnői szolgálat működéséről szóló
tájékoztatót.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal

21/2009. (IV. 9.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Veszprém Megyei Mozgássérült
Egyesület Halimba – Szőc – Nyirád Csoportjának működéséről, terveiről szóló tájékoztatót.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal
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22/2009. (IV. 9.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű képviselő-testületi
határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal

23/2009. (IV. 9.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az átruházott hatáskörben hozott
polgármesteri döntésekről szóló beszámolót.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal

24/2009. (IV. 9.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az Önkormányzat 2009. évi
közbeszerzési tervét.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal, ill. 2009. december 31.
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25/2009. (IV. 9.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az Önkormányzat 2009. évi
közfoglalkoztatási tervét.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. tv. 37/A. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a közfoglalkoztatási tervet küldje meg a
Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága részére.
Felelős: Könnyid Erika jegyző
Határidő: 2009. április 14., ill. 2009. december 31.

26/2009. (IV. 9.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el Fercsák György – 8454 Nyirád,
Alkotmány u. 37. szám alatti lakos – ajánlatát, mely a tulajdonában lévő belterületi ingatlanoknak az
önkormányzat tulajdonában lévő külterületi, halastó művelési ágú ingatlanrész cseréjére vonatkozik.
Indokolás:
Fercsák György építési telek céljára ajánlotta fel az ingatlancserét az önkormányzat számára. Az
önkormányzat jelenleg is több szabad építési telekkel rendelkezik, valamint a képviselő-testület a
cserébe kért halastó-rész önkormányzati tulajdonát jelenleg nem kívánja megszűntetni.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ügyfelet – a testületi határozat megküldésével –
döntéséről értesítse.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2009. április 24.
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27/2009. (IV. 9.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az önkormányzat tulajdonában lévő
0109 hrsz.-ú ingatlanon a „Nyugat-balatoni Regionális Vízmű V/B ütem Nyirád-Darvastó ivóvízrendszerek
összekötése” tárgyában szolgalmi jog bejegyzéséhez. A képviselő-testület elfogadja a tervezett
ivóvízvezeték elhelyezését biztosító 3246 m2 területre megállapított 314.288 Ft kártalanítási összeget.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről a beruházás lebonyolítóját, az OVIBER
Kft.-t – 1054 Budapest, Alkotmány u. 27. – értesítse, valamint a szolgalmi jog bejegyzéséről szóló
megállapodást aláírja.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2009. április 24.

28/2009. (IV. 9.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodásának (továbbiakban: Megállapodás) alábbiak szerinti módosítását kezdeményezi:
1. A Megállapodás IV/A fejezet (A Társulási Tanács ülései) 5. pontja helyébe a következő 5. pont
lép:
„5. A Tanács akkor határozatképes, ha ülésén a tagok több mint fele jelen van.”
2. A Megállapodás IV/C fejezet (A tagok szavazatainak száma, a döntések meghozatalához
szükséges szavazati arányok) 1. pontja helyébe a következő 1. pont lép:
„1. A Tanács döntéseit egyszerű többséggel hozza. A javaslat elfogadásához a Tanács jelen lévő
tagjai több mint felének igen szavazata szükséges.”
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3. A Megállapodás IV/C fejezet 2. pontja helyébe a következő 2. pont lép:
„2. Minősített többség szükséges:
a) a kistérség fejlesztését szolgáló és pénzügyi hozzájárulást igénylő pályázat
benyújtásához;
b) a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény
7. § (5) bekezdésének b) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez;
c) a Tanács hatáskörébe utalt választáshoz, kinevezéshez, felmentéshez, vezetői megbízás
adásához, illetőleg visszavonásához, fegyelmi eljárás megindításához, fegyelmi büntetés
kiszabásához.
A minősített többséghez a Tanács tagjai több mint felének igen szavazata szükséges.”
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ezen döntésről szóló határozatot a Társulás
munkaszervezete vezetőjének küldje meg.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2009. április 24.

29/2009. (IV. 9.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete eladásra meghirdeti a tulajdonában lévő, 2001
december 28-án forgalomba helyezett Ford Transit 2.0 TCI típusú, HXS 246 forgalmi rendszámú, diesel,
9 személyes kisbuszt. Az eladási ár 2.000.000 és 2.500.000 Ft között terjedhet.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a hirdetés feladására intézkedjen, találja meg a
legkedvezőbb ajánlatot, és az adásvétellel kapcsolatos feladatokat intézze.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2009. május 31.
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30/2009. (IV. 9.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elengedi az önkormányzat által értékesített, a
Május 1. utcai emeletes házakban lévő lakások vételára hátralévő összegének 20 %-át abban az
esetben, ha a vevő a tartozást egy összegben befizeti az önkormányzat számlájára.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről az érintett ügyfeleket értesítse.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a tartozások összegének kimutatására, a befizetések
előkészítésére és beszedésére intézkedjen.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester és Könnyid Erika jegyző
Határidő: 2009. május 31.

--/2009. (IV. 9.)
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért azzal, hogy a Nyirád Községi Sport Egyesület számára a
2009. évi költségvetésben biztosított támogatás kifizetésére vonatkozó zárolást az önkormányzat feloldja.

31/2009. (IV. 30.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Halimba - Nyirád - Szőc
Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és Óvodája részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv 2008. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót.

130

A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő:

Módosítás:

Megjegyzés:

Az elfogadott kiadások és bevételek beépülnek a gesztor - Nyirád Község Önkormányzata költségvetési beszámolójába.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal
32/2009. (IV. 30.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a gyermek- és felnőtt háziorvosi
ügyelet 2008. évi előirányzat felhasználásáról szóló tájékoztatót.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy ezen határozatot a Szociális és Egészségügyi
Alapellátási Intézetnek – 8300 Tapolca, Kossuth L. u. 2. – tájékoztatás céljából küldje meg.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
2009. május 15.

33/2009. (IV. 30.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nyirád,
Szeptember 4. utcában, a 911/79-től 911/85 hrsz.-ig terjedő 6 db telek kialakításához, az ingatlanokat
kiszolgáló 911/78 hrsz.-ú út kiépítéséhez tervdokumentációt készíttessen, és a Közlekedési Felügyelettől
az építési engedélyt beszerezze.
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A képviselő-testület az úttervezés díjának fedezetét – 500.000 Ft-ot – az önkormányzat 2009. évi
költségvetésében, a város- és községgazdálkodás szakfeladaton, új utak építésének beruházására tervezett
keret terhére biztosítja.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 1. A tervezés megrendelésére 2009. május 15.
2. Az építési engedély beszerzésére 2009. szeptember 30.

34/2009. (IV. 30.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 18/2006. (III. 30.) számú határozatát,
melyben Orbán Boldizsár és Németh Andrea 8400 Ajka, Móra F. u. 4. 2/9. szám alatti lakosok részére
térítésmentesen tulajdonba adta a nyirádi 911/53. hrsz.-ú, Nyirád, Szeptember 4. utca 25. szám alatti
építési telket.
Indokolás
Orbán Boldizsár és Németh Andrea a 2006. május 10-én megkötött átruházási szerződés, vételi jog
biztosításával 3. pontjában foglaltak szerint kötelezettséget vállalt arra, hogy a térítésmentesen
tulajdonukba adott telken, az okirat datálásától számított 1 éven belül, az átadó önkormányzatnál
bemutatandó jogerős építési engedély alapján 3 éven belül lakóházat építenek. E kötelezettségük
teljesítését elsőként az építési, majd a használatbavételi engedéllyel igazolják.
Mivel nevezettek kötelezettségüket nem teljesítették, a 3 év elteltével még építési engedéllyel sem
rendelkeznek, a képviselő-testület az építési telek önkormányzati tulajdonba történő visszavételéről
döntött.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ügyfeleket döntéséről értesítse, és nevezettekkel az
átruházási és vételi jogot biztosító szerződést bontsa föl.
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A szerződés felbontásával kapcsolatos adminisztrációs költségek Nyirád Község Önkormányzatát terhelik,
mely költségek fedezete az Orbán Boldizsár és Németh Andrea által 2006. április 11-én az önkormányzat
pénztárába befizetett 30.000 Ft letéti díj.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2009. május 15. (értesítés),
2009. június 15. (szerződés felbontása)

35/2009. (IV. 30.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a DRV Zrt. – Siófok - ajánlatát, mely a
nyirádi vízi-közműrendszer középtávú rekonstrukciós tervére vonatkozik.
Indokolás
A képviselő-testület a javasolt munkafeladatok elvégzésének költségeit nem tudja biztosítani, a DRV Zrt.
által fizetendő eszközhasználati díjat nem kívánja e célra fordítani.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről a DRV Zrt.-t értesítse.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2009. május 15.

36/2009. (IV. 30.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Horváthné Kulcsár Katalin pénzügyi ügyintéző,
elhunyt köztisztviselőt a közszolgálat halottjává nyilvánítja, eltemettetésének költségét teljes egészében
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átvállalja. A temetési költség – összesen 237.312 Ft - fedezetét a 2009. évi költségvetésben, az eseti
pénzbeni szociális ellátás szakfeladaton temetési támogatás címen betervezett keret terhére biztosítja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a temetési költség kifizettetéséről gondoskodjon.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2009. május 15.

--/2009. (IV. 30.)
A polgármester javaslatát Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja, mely szerint, ha a művelődési ház nagytermét a helyi
szerveződések, társadalmi és civil szervezetek, valamint önkormányzati dolgozók és önkormányzati
képviselők évente egy alkalommal térítésmentesen igénybe veszik, a rezsiköltséget meg kell fizetniük. Az
önkormányzat a művelődésszervező által leolvasott óraállások szerint szedi be a rezsiköltséget. Az
önkormányzati dolgozók és képviselők csak családi rendezvények céljára vehetik bérbe ingyenesen a
nagytermet.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy módosítsa a vonatkozó polgármesteri utasítást.

37/2009. (IV. 30.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri hivatalban megüresedett pénzügyi
ügyintéző köztisztviselői álláshelyre csak középfokú végzettségű személy bérének megfelelő összeget
biztosít az önkormányzat költségvetésében.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés módosításának előkészítéséről a határozat
szerint intézkedjen.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester és Könnyid Erika jegyző
Határidő: a pénzügyi ügyintéző kinevezését követő
képviselő-testületi ülés, ill. folyamatos
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--/2009. (IV. 30.)
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyta, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő LKC-536
forgalmi rendszámú, Volkswagen Crafter típusú, 9 személyes kisbusz vezetésére a következő személyek
kapjanak meghatalmazást: Turi János mezőőr, Sarkadi-Nagy András polgármester, Papp Attila
alpolgármester, Andrónyi Miklós, Hoffmann Ottó, Kovács Károly, Nagy Gábor, Simon Balázs és Vers
Istvánné képviselő.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a meghatalmazások elkészítéséről intézkedjen.

38/2009. (IV. 30.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntése értelmében 2009-ben az önkormányzat
nem rendez falunapot.
A 2009. évi költségvetési rendeletet ennek megfelelően módosítja, a reklám, propaganda kiadási jogcímen
tervezett összegből 500.000 Ft-ot átcsoportosít a város- és községgazdálkodás szakfeladatra, új utak
építésének beruházására.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester és Könnyid Erika jegyző
Határidő: A következő képviselő-testületi ülés

39/2009. (IV. 30.) Ökt. határozat
Az 1. számú szavazatszámláló bizottság tagja, Kocsis Tibor, valamint a 2. számú szavazatszámláló
bizottság póttagja, Miskó Károly lemondtak tisztségükről.
A képviselő-testület a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az 1. számú szavazatszámláló bizottság tagjának Turi Jánosné 8454 Nyirád, Dózsa
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Gy. u. 75. szám alatti lakost, a 2. számú szavazatszámláló bizottság póttagjának Fercsák Ágnes 8454
Nyirád, Deák F. u. 4. szám alatti lakost választja meg.
Fentiek alapján a szavazatszámláló bizottságok tagjai a következők:
1. számú szavazatszámláló bizottság tagjai:
1. Buzás Erzsébet
8454 Nyirád, Ady E. u. 1.
2. Németh Lajosné
8454 Nyirád, Ifjúság u. 6.
3. Turi Jánosné
8454 Nyirád, Dózsa Gy. u. 75.
Póttagjai:
1. Stumpf Lászlóné
8454 Nyirád, Alkotmány u. 14.
2. Vers Katalin
8454 Nyirád, Rózsa F. u. 4.
2. számú szavazatszámláló bizottság tagjai:
1. Németh Lászlóné 8454 Nyirád, Béke u. 42.
2. Hoffmann Istvánné
8454 Nyirád, József A. u. 5.
3. Laczkó Józsefné
8454 Nyirád, Ifjúság u. 2.
Póttagjai:
1. Zsemlye Miklósné 8454 Nyirád, Táncsics M. u. 25.
2. Fercsák Ágnes
8454 Nyirád, Deák F. u. 4.
3. Kovács Eszter
8454 Nyirád, Ifjúság u. 3.
4. Sásdi Vanda
8454 Nyirád, Május 1. u. 10. fsz. 1.
Felelős: Könnyid Erika jegyző, HVI vezetője
Határidő: azonnal, ill. folyamatos
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40/2009. (V. 28.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a háziorvosi szolgálat működéséről szóló
tájékoztatót.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal
A tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete

41/2009. (V. 28.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az „Iskola a gyermekeinkért”
Közalapítvány tevékenységéről szóló tájékoztatót.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal
A tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete

42/2009. (V. 28.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a „Kék Cinke”
tevékenységéről készített tájékoztatót.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal

Alapítvány

A tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete
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43/2009. (V. 28.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Szociális Segítő Központ
működéséről készített tájékoztatót.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal
A tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete

44/2009. (V. 28.) Ökt. határozat
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdésében
foglaltak szerint Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi ellátásáról készített átfogó értékelést.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy intézkedjen az értékelés Közép-dunántúli Regionális
Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Veszprém Megyei Területi Kirendeltség részére
történő megküldéséről.
Felelős: Könnyid Erika jegyző
Határidő: 2009. június 6.
Az átfogó értékelés a jegyzőkönyv melléklete
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45/2009. (V. 28.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról” szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének – mint
irányító szerv – eleget téve a Községi Polgármesteri Hivatala (székhelye: 8454 Nyirád, Szabadság utca
3.) közfeladat ellátásának módját szervezeti szempontból felülvizsgálta, s megállapította, hogy a
költségvetési szerv további működése önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként 2009.
július 1-je után is indokolt. Erre való tekintettel Nyirád Községi Polgármesteri Hivatal alapító okiratát
2009. július 1-jei hatállyal a melléklet szerint elfogadja.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2009. július 1., ill. 2010. január 1.
Az alapító okirat a jegyzőkönyv melléklete

46/2009. (V. 28.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról” szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének – mint
irányító szerv – eleget téve a Halimba, Nyirád, Szőc Intézményfenntartó Társulás (székhelye: 8454
Nyirád, Szabadság utca 1.) közfeladat ellátásának módját szervezeti szempontból felülvizsgálta, s
megállapította, hogy a költségvetési szerv további működése önállóan működő költségvetési szervként
2009. július 1-je után is indokolt. Erre való tekintettel a Társulás alapító okiratát 2009. július 1-jei
hatállyal a melléklet szerint elfogadja.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2009. július 1.
Az alapító okirat a jegyzőkönyv melléklete
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47/2009. (V. 28.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról” szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének – mint
irányító szerv – eleget téve a Szociális Segítő Központ (székhelye: 8454 Nyirád, Sallai u. 1/A.)
közfeladat ellátásának módját szervezeti szempontból felülvizsgálta, s megállapította, hogy a
költségvetési szerv további működése önállóan működő költségvetési szervként 2009. július 1-je után is
indokolt. Erre való tekintettel a Szociális Segítő Központ alapító okiratát 2009. július 1-jei hatállyal a
melléklet szerint elfogadja.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2009. július 1., ill. 2010. január 1.
Az alapító okirat a jegyzőkönyv melléklete
48/2009. (V. 28.) Ökt. határozat
1. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 101. § (1) bekezdés c) pontja szerinti felterjesztési jogával élve javasolja a Magyar
Köztársaság Kormányának a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítását a regionális
vízmű-szolgáltatói részvények és a regionális vízi közművek térítésmentes önkormányzati
vagyonátadása érdekében.
2. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza
Miniszterelnökhöz címzett - a határozat mellékletét képező - levél aláírására.

a

polgármestert

a

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő a felterjesztés megküldésére: 2009. június 12.
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49/2009. (V. 28.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem köt ellátási szerződést a devecseri DMEDICO Kft. egészségügyi szolgáltató által felajánlott járóbeteg szakellátásra.
Indokolás:
Nyirád községből Devecser városba, illetve vissza nem megfelelő a tömegközlekedés gyakorisága, ezért
a nyirádi betegeknek előnyösebb az ajkai szakrendelések igénybe vétele.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről a D-MEDICO Kft. ügyvezetőit – dr.
Nagy Zoltánt és dr. Hollósi Lászlót – jelen határozat megküldésével értesítse.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2009. június 12.

50/2009. (V. 28.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő Nyirád,
911/54 hrsz.-ú, természetben a 8454 Nyirád, Szeptember 4. utca 23. szám alatt található, beépítésre szánt
építési telek tulajdonosának 1/2-1/2 tulajdoni arányban kijelöli
Molnár Viktor László (szül. Molnár Viktor László, Ajka, 1970. 03. 02.,
an.: Soós Anna)
és
Molnárné Hencsei Lilla (szül. Hencsei Lilla, Ajka, 1975. 09. 16., an.: Mráz Erika)
8451 Ajka, Virágos utca 12. szám alatti lakosokat.
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A fenti építési telket az önkormányzat térítésmentesen tulajdonba adja nevezetteknek az alábbi
feltételekkel:
1. A telektulajdonosok vállalják, hogy a telken 3 éven belül lakóházat építenek.
2. Vállalják azt, hogy ha a térítésmentesen tulajdonba adott telken épített házukat 15 éven belül
elidegenítik, az önkormányzat részére az akkori – Nyirád községben érvényes – telekár kétszeresét
fizetik meg.
3. Vállalják, hogy legkésőbb a lakás használatbavételi engedélye kiadásának napjától Nyirád
községben állandó lakóhelyet létesítenek.
4. A telektulajdonosok a nevezett ingatlanra az önkormányzat részére a szerződés aláírásától
számított 5 éves határozott időre vételi (opciós) jogot engednek. A vételi jogot biztosító
szerződésben az ingatlan vételárát a szerződő felek 1.000 Ft-ban állapítják meg.
5. A telektulajdonosok vállalják - a családi ház felépítése szerződési biztosítékaként - 250.000 Ft
bánatpénz befizetését az önkormányzat számlájára.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy nevezettekkel a szerződést a fenti feltételekkel kösse
meg.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2009. június 30.

51/2009. (V. 28.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 20.000 Ft többlettámogatást – 2009-ben összesen
70.000 Ft-ot - biztosít az Önkéntes Tűzoltó Egyesület működéséhez.
A képviselő-testület a 20.000 Ft többlettámogatás fedezetét a 2009. évi költségvetésében biztosítja úgy,
hogy a Kán-kán Tánccsoport részére megítélt 80.000 Ft támogatást zárolja, majd a zárolt összegből 20.000
Ft-ot átcsoportosít az Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatására.
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a kifizetésről és az önkormányzat 2009. évi
költségvetésének módosításáról a fentiek szerint intézkedjen.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő a kifizetésre: 2009. június 5.,
a költségvetés módosítására: a következő képviselő-testületi ülés

52/2009. (VI. 15.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata működési célra 25.000.0000 Ft összegű, egy éves futamidejű hitelt vesz
fel az OTP Bank NyRt.-től.
Nyirád Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a hitel
és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és
biztosítja.
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés
megkötésére az OTP Bank NyRt.-vel.
Egyéb jogi biztosítékként felajánlja az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 622 hrsz.-ú, szabad
hasznosítású, lakáscélú ingatlanát.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2009. június 30.
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53/2009. (VI. 15.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pénzügyi és falufejlesztési bizottság létrehozását
határozza el. Megbízza Hoffmann Ottó képviselőt, hogy dolgozza ki a bizottság működésére vonatkozó
koncepciót és munkatervet.
Felelős: Hoffmann Ottó képviselő
Határidő: a következő képviselő-testületi ülés

55/2009. (VII. 2.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete burgonyakoptató gép beszerzéséhez és
fuvarköltségéhez 464.520 Ft-ot biztosít. A pótelőirányzat fedezete a Nyirádi Beruházó Víziközmű Társulat
által átadott pénzeszköz.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a költségvetés módosításáról intézkedjen.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal, illetve a következő képviselő-testületi ülés

56/2009. (VII. 9.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halimba, Nyirád, Szőc Intézményfenntartó
Társulás Általános Iskolája és Óvodája társulási megállapodását 2009. július 1-jei hatállyal a melléklet
szerint módosítja.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal
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57/2009. (VII. 9.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halimba, Nyirád, Szőc Intézményfenntartó
Társulás Általános Iskolája és Óvodája (székhelye: 8454 Nyirád, Szabadság utca 1.) alapító okiratát 2009.
július 1-jei hatállyal a melléklet szerint elfogadja, és az első, valamint minden további módosítását
hatályon kívül helyezi.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal

58/2009. (VII. 9.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halimba, Nyirád, Szőc Intézményfenntartó
Társulás Általános Iskolája és Óvodája közoktatási intézmény Hársfa Óvoda tagintézmény felújítása
pályázati program megvalósítását jóváhagyja az előterjesztés szerinti ütemtervvel.
a.)
Megvalósítás helye: Halimba, Hársfa Óvoda, Bányász u. 18.; a megvalósításért Halimba Község
Önkormányzata vállal felelősséget, és vállalja, hogy a beruházással létrehozott vagyont 10 évig nem
idegeníti el.
A saját forrást Halimba Község Önkormányzata biztosítja
összegben.
Támogatási összeg:
Kiadások összesen:

4.500.000 Ft
10.000.000 Ft
14.500.000 Ft
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b.)
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az árajánlatokat megkérje, a beérkezett
ajánlatokat előterjessze Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére.
Határidő: 2009. július 13. és július 20.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester és Tóbel János polgármester.
c.)
Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ajánlatokat 2009. július 22-ig elbírálja.
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Sarkadi-Nagy András
polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a felújításra vonatkozó szerződést Nyirád Község
Önkormányzata képviseletében 2009. július 23-ig megkösse.
d.) A képviselő-testület kifejezi szándékát, hogy a pályázati program lebonyolítása során folyamatosan
egyeztet Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-testületével. Felhatalmazza a polgármestert,
hogy a szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő: azonnal, ill. folyamatos
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester

60/2009. (VII. 21.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint gesztor önkormányzat – kérelmet nyújt be
az Oktatási Hivatal Közép-dunántúli Regionális Igazgatóságához a Halimba, Nyirád, Szőc
Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és Óvodája intézmény óvodai csoportjai maximális
csoportlétszámának a 2009/2010. nevelési évben való átlépéséhez az alábbiak szerint:
Nyirád Nagycsoport tényleges tervezett létszáma 28 fő, tervezett számított létszáma 30 fő
Halimba I. csoport tervezett tényleges létszáma 30 fő, tervezett számított létszáma 30 fő
Halimba II. csoport tervezett tényleges létszáma 30 fő, tervezett számított létszáma 30 fő

146

A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő:

Módosítás:

Megjegyzés:

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a kérelem benyújtásáról gondoskodjon.
Határidő: 2009. augusztus 31.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester

61/2009. (VII. 21.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sarkadi-Nagy Andrást, Nyirád község
polgármesterét 30 év közszolgálati jogviszonyban eltöltött idő után három havi illetményének megfelelő
összegben, bruttó 985.500 Ft, azaz Kilencszáznyolcvanötezer-ötszáz forint jubileumi jutalomban
részesíti. A polgármester közszolgálati jogviszonyának kezdete 1979. augusztus 1.
A képviselő-testület határozatát az 1992. évi XXIII. tv. 49/E. § (1) bekezdése, (2) bek. b) pontja,
valamint (3) bekezdése alapján hozta, a jubileumi jutalom fedezetét az önkormányzat 2009. 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: Könnyid Erika jegyző
Határidő: 2009. augusztus 1.

62/2009. (VII. 21.) Ökt. határozat
1. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Új
Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás – a
Társulási Tanács 18/2009. (V.21.) TT. számú határozatával elfogadott módosítását az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltaknak
megfelelően.
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2.

Módosítás:

Megjegyzés:

Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás
többször módosított Társulási Megállapodását aláírja.

3. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a
polgármestert, hogy a határozatot az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi
Társulás Elnökének küldje meg.
Felelős:
Határidő:

Sarkadi-Nagy András polgármester
2009. augusztus 5.

63/2009. (IX. 15.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a könyvtári munkáról és
kulturális tevékenységről szóló tájékoztatót.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal

64/2009. (IX. 15.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Összefogás Nyirádért
Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztatót.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal
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65/2009. (IX. 15.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkéntes Tűzoltó
Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztatót.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal

66/2009. (IX. 15.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Élelmezésellátó Szervezet
működéséről szóló tájékoztatót.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal

67/2009. (IX. 15.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az átruházott hatáskörben a
polgármester által hozott döntésekről szóló beszámolót.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal
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68/2009. (IX. 15.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal

69/2009. (IX. 15.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat 2009. I.
féléves költségvetési beszámolóját.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal

70/2009. (IX. 15.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szociális és Egészségügyi
Alapellátási Intézet gyermek- és felnőtt háziorvosi ügyelet 2009. I. féléves tevékenységéről
készült beszámolót.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal
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A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő:

Módosítás:

Megjegyzés:

71/2009. (IX. 15.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapította, hogy a következő
önkormányzati rendeletek nem tartoznak az Európai Parlament és a Tanács belső piaci
szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelve hatálya alá, illetve nem tartalmaznak olyan
rendelkezést, amely az irányelvvel érintett lenne. Ezen rendeletek nem igényelnek további
intézkedést, nem szükséges a módosításuk, vagy a hatályon kívül helyezésük:
Rendelet száma
7/1991. (XII. 10.)
9/1995. (VI. 29.)
18/1995. (XII. 14.)
19/1995. (XII. 14.)
6/1997. (VI. 12.)
9/1999. (XI. 29.)
7/2000. (VI. 30.)
6/2001. (V. 11.)
17/2001. (XII. 14.)

8/2002. (IV. 26.)
14/2002. (XI. 5.)
6/2004. (VI. 25.)
9/2004. (IX. 17.)

Rendelet tárgyköre
A vállalkozók kommunális adója
A piactartás rendje
A helyi iparűzési adó
A magánszemélyek kommunális adója
Az önkormányzat vagyona és a vagyonnal való
gazdálkodás rendje
A helyi közművelődésről
Helyi címer és zászló alapítása, használatának rendje
A környezetvédelemről, közterületek használatáról és az
állattartásról
A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket
megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról,
valamint szociális és kegyeleti támogatásokról
Nyirád község környezetvédelmi alapjáról
Az
önkormányzat
képviselőinek
tiszteletdíja
és
természetbeni juttatásai
A talajterhelési díjról
Közös helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetése
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A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő:
6/2005. (IX. 16.)
18/2005. (XI. 18.)
3/2006. (III. 31.)
5/2006. (VIII. 11.)
4/2007. (VI. 15.)
8/2007. (IX. 14.)
13/2008. (IX. 12.)
18/2008. (XII. 12.)

3/2009. (III. 11.)

Módosítás:

Megjegyzés:

A gyermekvédelmi ellátásokról
Nyirád község településrendezési terve – helyi építési
szabályzat, valamint szabályozási terv
Rendelet az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek
kialakításáról
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési
szabályzata
Rendelet az Önkormányzat saját bevételeinek alapjául
szolgáló díjakról
Nyirád Község Díszpolgára cím alapításáról és
adományozásáról
Az
ivóvíz-szolgáltatás
és
csatornahasználati
díj
megállapításáról
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal

72/2009. (IX. 15.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeptember 4. utcában a házakat újra
számozza. A régi építésű ingatlanok folyamatos számozását folyamatos páratlan számozásúra
változtatja.
Az új házszámtáblák költségeit az önkormányzat átvállalja, fedezetét a 2009. évi
költségvetésében, a város- és községgazdálkodás szakfeladaton biztosítja.
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A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő:

Módosítás:

Megjegyzés:

A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a házszámváltoztatások végrehajtásával
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, valamint az érintett családokat a változásról értesítse.
Felelős: Könnyid Erika jegyző
Határidő: 2009. október 15.

73/2009. (IX. 15.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja az 50/2009. (V. 28.)
határozatát, melyben Molnár Viktor László és felesége Molnárné Hencsei Lilla 8451 Ajka,
Virágos u. 12. szám alatti lakosok részére térítésmentesen tulajdonba adta a Nyirád,
Szeptember 4. u. 23. szám alatti, 911/54 hrsz.-ú építési telket.
Indokolás:
Molnárné Hencsei Lilla a térítésmentes tulajdonba adásról szóló határozatot, valamint a
szerződéskötésre felhívó értesítést - a tértivevény tanúsága szerint – 2009. június 15-én
átvette. A szerződés megkötésének határideje 2009. június 30-án lejárt, az ügyfelek nem
jelentkeztek szerződéskötésre.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről az ügyfeleket értesítse.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2009. szeptember 30.
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A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő:

Módosítás:

Megjegyzés:

--/2009. (IX. 15.)
A polgármester javaslatát Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, mely szerint a Kocsis Bt. által a
Nyirád, Dózsa Gy. u. 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan megvételére vonatkozó
ajánlatról a képviselő-testület a soron következő ülésén dönt.

--/2009. (IX. 15.)
A polgármester javaslatát Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, mely szerint Horváth Zsolt
telekrendezéssel kapcsolatban a döntést elnapolja. A soron következő képviselő-testületi
ülésre a polgármester megoldási javaslatot terjeszt a testület elé.

74/2009. (IX. 15.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Electraplan Termelő Kft. 2030 Érd,
Budafoki út 10. - képviseli: Kincses János -, mint tulajdonos kérelmére hozzájárul ahhoz, hogy
a Nyirád deákipusztai 0124/11 hrsz-ú, különleges bányaterületet megnevezésű ingatlan egyéb
ipari területté történő átminősítése érdekében Nyirád község rendezési terve módosításra
kerüljön.
Az átminősítéssel – a rendezési terv módosításával – kapcsolatban felmerült költségeket az
önkormányzattól az Electraplan Termelő Kft. átvállalja, erről a felek megállapodást kötnek.
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A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő:

Módosítás:

Megjegyzés:

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a megállapodást aláírja, valamint a
rendezési terv módosításával kapcsolatos feladatokkal bízza meg a City Plus Bt.-t (8300
Tapolca, Deák F. u. 6., képviselője: Fazekas Róbert).
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2009. szeptember 30.

--/2009. (IX. 15.)
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért azzal, hogy 2009. szeptember 16-tól
2009. december 31-ig az óvodás és általános iskolás gyermekek táncszakkör céljából
térítésmentesen vehetik igénybe a tornatermet, és elsőbbségük van az időpont megválasztását
illetően a többi terembérlővel szemben.

75/2009. (IX. 15.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja Szabó Gyula Nyirád, Ady E.
u. 18. sz. alatti lakos ajánlatát, mely a volt szennyvíztisztító telep megvásárlására vonatkozik.
Indokolás:
Az ingatlant az önkormányzat érvényes bérleti szerződés keretében hasznosítja, melyet
jelenleg nem kíván felbontani.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről Szabó Gyulát értesítse.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2009. szeptember 30.
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A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő:

Módosítás:

Megjegyzés:

76/2009. (IX. 15.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata tanulmányi szerződést köt Szalai Lászlóné konyhai kisegítővel
szakács szakképzettség megszerzése érdekében.
Az önkormányzat átvállalja a tandíj (160.000 Ft), valamint az utazás költségét, fedezetét a
2009. évi költségvetésében, a céltartalék terhére biztosítja.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a tanulmányi szerződés elkészítésével, és
felhatalmazza a polgármestert annak aláírásával.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester és Könnyid Erika jegyző
Határidő: 2009. szeptember 30.

77/2009. (IX. 15.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csapatonként 5.000 Ft támogatást nyújt
a 2009. szeptember 26-án megrendezésre kerülő II. Kányafesztivál főzőversenyén résztvevő
csapatoknak a nyersanyag megvásárlásához.
A képviselő-testület a támogatás fedezetét a 2009. évi költségvetésében, a Kán-kán
Tánccsoport részére megítélt, majd zárolt támogatás még rendelkezésre álló összegéből
biztosítja.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2009. szeptember 26.
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A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő:

Módosítás:

Megjegyzés:

78/2009. (IX. 15.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata nem csatlakozik a
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához.

Bursa

Hungarica

Felsőoktatási

Indokolás:
Az önkormányzat jelenlegi anyagi helyzete nem teszi lehetővé a csatlakozást.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal

82/2009. (XI. 26.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyszerű közbeszerzési eljárást indít
Nyirád község Önkormányzatának Élelmezésellátó Szervezete 2010. évi nyersanyag
beszerzése tárgyában.
Felelős: Könnyid Erika jegyző
Határidő: 2009. november 27.

83/2009. (XI. 26.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nyirád község Önkormányzatának
Élelmezésellátó Szervezete 2010. évi nyersanyag beszerzése tárgyában indított egyszerű
közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálására bírálóbizottságot hoz létre.
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A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő:

Módosítás:

Megjegyzés:

A közbeszerzési bírálóbizottság tagjai a következők:
vezetője: Sarkadi-Nagy András polgármester
titkára:
Könnyid Erika jegyző
tagjai:
Csikány Róbertné képviselő
Hockné Kárer Gyöngyi élelmezésvezető
Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal

84/2009. (XI. 26.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata pályázatot nyújt be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatás elnyerésére.
A fejlesztés tárgya: Az „Ady Endre” Művelődési Ház – 8454 Nyirád, Petőfi S. u. 18., HRSZ
842/4. – külső felújítása.
A tervezett fejlesztés költségigénye bruttó 18.749.850 Ft. 14.999.850 Ft biztosítását pályázati
támogatásból, 3.750.000 Ft biztosítását saját forrásból tervezi a képviselő-testület. A saját
forrás fedezetét az önkormányzat 2010. évi költségvetésében biztosítja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázat elkészítéséről és
benyújtásáról intézkedjen.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester és Könnyid Erika jegyző
Határidő: 2009. december 16.
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A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő:

Módosítás:

Megjegyzés:

85/2009. (XII. 3.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az átruházott hatáskörben a
polgármester által hozott döntésekről szóló beszámolót.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal

86/2009. (XII. 3.) Ökt. határozat
Nyirád
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
oktatási/nevelési tanév munkájáról készült beszámolót.

elfogadta

a

2008/2009.

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal

87/2009. (XII. 3.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az Önkormányzat 2009. III.
negyedéves költségvetési beszámolóját.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal
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A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő:

Módosítás:

Megjegyzés:

88/2009. (XII. 3.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az Önkormányzat 2010. évi
költségvetési koncepcióját.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: a 2010. évi költségvetési rendelet elfogadásának időpontja

89/2009. (XII. 3.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint gesztor önkormányzat és mint az
intézmény fenntartója – jóváhagyja a Halimba, Nyirád, Szőc Intézményfenntartó Társulás
Általános Iskolája és Óvodája szervezeti és működési szabályzatát.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal

90/2009. (XII. 3.) Ökt. határozat
1. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tapolca Környéki Önkormányzatok
Központi Orvosi Ügyeleti Társulása Alapító Okiratának módosítását 2009. november 1.
hatállyal az 1. sz. melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja.
Felkéri Szigliget község Polgármesterét, hogy az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot
az előírt mellékletekkel a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság
részére küldje meg a törzskönyvi nyilvántartásba vétel céljából.
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A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő:

Módosítás:

Megjegyzés:

2. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozat kivonat megküldésével
döntéséről Szigliget község polgármesterét tájékoztassa.
Határidő: 2009. december 4.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester

91/2009. (XII. 3.) Ökt. határozat
1. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tapolca Környéki Önkormányzatok
Központi Orvosi Ügyeleti Társulása társulási megállapodásának 9.1 a) pontja alapján - 2009.
december 31. napi hatállyal - dönt a társulás megszűntetéséről, a társulás közös
megegyezéssel történő megszűntetéséről szóló megállapodást jóváhagyja.
A Képviselő-testület a háziorvosi ügyeleti feladatok ellátását a Tapolca és Környéke Kistérség
Többcélú Társulása társulási megállapodása alapján 2009. január 1-től a Tapolca és Környéke
Kistérség Többcélú Társulás keretében látja el Tapolca Város Önkormányzatának Képviselőtestületével, valamint Tapolca Város önkormányzatának Szociális és Egészségügyi
Alapellátási Intézetével kötött megállapodás szerint.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulás közös megegyezéssel történő
megszűntetéséről szóló megállapodás aláírására.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: döntést követően azonnal
2. A Képviselő-testület figyelembe véve a Tapolca Környéki Önkormányzatok Központi Orvosi
Ügyeleti
Társulása
társulási
megállapodásának
közös
megegyezéssel
történő
megszüntetéséről szóló megállapodást a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
szóló 2008. évi CV. törvény 12. § (1) bekezdés d) pontja alapján 2009. december 31. napjával
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A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő:

Módosítás:

Megjegyzés:

jogutód nélkül megszünteti a Tapolca Környéki Önkormányzatok Központi Orvosi Ügyeleti
Társulása költségvetési szervet, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a megszűntető
okirat aláírására.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: döntést követően azonnal
3. A Képviselő-testület hozzájárul 2009. szeptember 1. és 2009. december 31. napja közötti
időtartamra a Tapolca Környéki Önkormányzatok Központi Orvosi Ügyeleti Társulása
megszűnő költségvetési szerv általános kötelezettségvállalásához.
4. A vagyon átadására 2009. december 31-ig kerül sor. A költségvetési szerv OTP Banknál
kezelt költségvetési elszámolási számláján lévő összeg a Tapolca és Környéke Kistérség
Többcélú Társulása költségvetési elszámolási számlájára kerül átutalásra.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza Szigliget község polgármesterét az alábbi intézkedések
megtételére:
a) az intézmény megszűntető okiratának benyújtására a Magyar Államkincstárhoz a
törzskönyvi nyilvántartásból való törlés céljából,
b) az intézmény folyószámláját vezető pénzintézet értesítése a bankszámla megszűntetéséről,
c) az APEH értesítése a Tapolca Környéki Önkormányzatok Központi Orvosi Ügyeleti
Társulása megszűnéséről
d) a megszűnés napján fennálló követelésekről, kötelezettségekről készíttessen teljeskörű
kimutatást.
Felelős: Balassa Balázs Szigliget község polgármestere
Határidő: a) pontra: 2009. december 4.
b) - d) pontra: 2009. december 31.
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A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő:

Módosítás:

Megjegyzés:

A polgármester javaslatát Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, mely szerint a Nyirád, Sallai u. 16.
szám alatti telekrendezés kérdését a képviselő-testület a 2010 januárjában tartandó testületi
ülésen fogja újra tárgyalni.

92/2009. (XII. 3.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő
Nyirád, 911/75 hrsz.-ú, természetben a 8454 Nyirád, Sport u. 10. szám alatt található,
beépítésre szánt építési telek tulajdonosának 1/2-1/2 tulajdoni arányban kijelöli
Bali Antal
(szül. Bali Antal, Ajka, 1975. 08. 12., an.: Mecsnóbel Éva Mária) és
Bali Antalné
(szül. Csőkör Teréz, Tapolca, 1979. 09. 15., an.: Bak Katalin Julianna)
8451 Ajka, Virágos utca 7. szám alatti lakosokat.
A fenti építési telket az önkormányzat térítésmentesen tulajdonba adja nevezetteknek az alábbi
feltételekkel:
1. A telektulajdonosok vállalják, hogy a telken 3 éven belül lakóházat építenek.
2. Vállalják azt, hogy ha a térítésmentesen tulajdonba adott telken épített házukat 15 éven
belül elidegenítik, az önkormányzat részére az akkori – Nyirád községben érvényes –
telekár kétszeresét fizetik meg.
3. Vállalják, hogy legkésőbb a lakás használatbavételi engedélye kiadásának napjától
Nyirád községben állandó lakóhelyet létesítenek.
4. A telektulajdonosok a nevezett ingatlanra az önkormányzat részére a szerződés
aláírásától számított 5 éves határozott időre vételi (opciós) jogot engednek. A vételi jogot
biztosító szerződésben az ingatlan vételárát a szerződő felek 1.000 Ft-ban állapítják meg.
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5. A telektulajdonosok vállalják - a családi ház felépítése szerződési biztosítékaként 250.000 Ft bánatpénz befizetését az önkormányzat számlájára.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy nevezettekkel a szerződést a fenti
feltételekkel kösse meg.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2010. január 15.

93/2009. (XII. 3.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja Ravasz Ildikó, a nyirádi férfi
kézilabda csapat felkért edzőjének kérését, mely szerint a tornatermet és annak eszközeit heti
2 órában ingyenesen vehessék igénybe.
Indokolás:
A hatályban lévő 77-3/2009. számú polgármesteri utasítás értelmében a tornatermet a
következők szerint lehet térítésmentesen igénybe venni:
1.

Diákigazolvánnyal rendelkező, 18 éves kor alatti nyirádi diákok a tornatermet –
csoportosan, előzetes időpont egyeztetés alapján, maximum heti 2 óra időtartamban térítésmentesen vehetik igénybe. A diákok számára ingyenes igénybevétel a bérelt és fizetős
igénybevételektől mentes, szabad órákban lehetséges.

2.

2009. szeptember 16-tól 2009. december 31-ig az óvodás és általános iskolás
gyermekek táncszakkör céljából térítésmentesen vehetik igénybe a tornatermet, és
elsőbbségük van az időpont megválasztását illetően a többi terembérlővel szemben.
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Mivel a benyújtott kérelem szerint a férfi kézilabda csapat minden tagja betöltötte a 18.
életévét, a tornaterem térítésmentes igénybevételére nincs lehetőségük.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal

---/2009. (XII. 3.)
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyetért azzal, hogy az Iskola a Gyermekeinkért Közalapítvány kuratóriumát
a következő személyek alkossák:
Elnök:
Tagok:

Illés Olga
Andrónyiné Varga Ildikó
Eichinger László
Nagy Gábor
Szűcs Miklósné

94/2009. (XII. 10.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról készített beszámolót.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal
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---/2009. (XII. 10.)
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett azzal, hogy az önkormányzat nem
változtat a kommunális adó mértékén, és a szilárd hulladék szállításának közszolgáltatási díját
2010. III. negyedév végéig továbbra is az önkormányzat fizeti meg a szolgáltató részére a
lakosság helyett.

95/2009. (XII. 10.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartás működési rendjéről
szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet 165. §-ában foglaltaknak megfelelően, valamint a
8008/2009. (HÉ 51.) PM. tájékoztatóban foglaltak szerint 2010. január 1-jei hatállyal módosítja a
Halimba, Nyirád, Szőc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és Óvodája alapító
okiratát.
Az alapító okirat 8.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
Alaptevékenysége az államháztartási szakágazati rend szerint
8520 Alapfokú oktatás
Az alapító okirat 8.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
Az alaptevékenység szakfeladatai:
5629121 Óvodai intézményi étkeztetés
Feladatmutató:
ellátást igénylők száma
Teljesítménymutató:
ellátottak száma
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5629131

Iskolai intézményi étkeztetés
Feladatmutató:
ellátást igénylők száma
Teljesítménymutató:
ellátottak száma

5629171

Munkahelyi étkeztetés
Feladatmutató:
ellátást igénylők száma
Teljesítménymutató:
ellátottak száma

8510111

Óvodai nevelés
Kapacitásmutató:

Módosítás:

Megjegyzés:

férőhelyek száma
óvodapedagógusok száma
Feladatmutató:
ellátást igénylők száma
Teljesítménymutató:
ellátottak száma
8510121

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Feladatmutató:
sajátos nevelési igényű ellátottak száma

8520111

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
Kapacitásmutató: férőhelyek száma
pedagógusok száma
Feladatmutató:
tanulók száma

8520221 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (1-4 évfolyam)
Feladatmutató:
sajátos nevelési igényű tanulók száma
8520211

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)
Kapacitásmutató: férőhelyek száma
pedagógusok száma
Feladatmutató:
tanulók száma
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Megjegyzés:

8520221 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5-8. évfolyam)
Feladatmutató:
sajátos nevelési igényű tanulók száma
8559111

Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Kapacitásmutató: férőhelyek száma
Teljesítménymutató:
ellátásban részesülő tanulók száma

8559121

Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
Teljesítménymutató:
sajátos nevelési igényű tanulók száma

8559141

Általános iskolai tanulószobai nevelés
Kapacitásmutató: férőhelyek száma
Teljesítménymutató:
ellátásban részesülő tanulók száma

8559151

Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
Teljesítménymutató:
sajátos nevelési igényű tanulók száma.

9313011

Szabadidősport- (rekreációs, sport-) tevékenység és támogatása
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2010. január 1.
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96/2009. (XII. 16.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. január 1-jei hatállyal módosítja a
Halimba, Nyirád, Szőc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és Óvodája társulási
megállapodását.
A társulási megállapodás 2.2.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
A közös fenntartású intézmény tevékenységi körébe tartozó, a tagintézmények alapító
okirataiban rögzített feladatok:
Tevékenységi körök: a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási
rendszerről szóló 8005/2007. PM tájékoztató az államháztartási szakágazati rend alapján:
Szakfeladatok 2010. január 1-től:
5629121

Óvodai intézményi étkeztetés
Feladatmutató:
ellátást igénylők száma
Teljesítménymutató:
ellátottak száma

5629131

Iskolai intézményi étkeztetés
Feladatmutató:
ellátást igénylők száma
Teljesítménymutató:
ellátottak száma

5629171

Munkahelyi étkeztetés
Feladatmutató:
Teljesítménymutató:

ellátást igénylők száma
ellátottak száma
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8510111

Óvodai nevelés
Kapacitásmutató:
Feladatmutató:
Teljesítménymutató:

Módosítás:

Megjegyzés:

férőhelyek száma
óvodapedagógusok száma
ellátást igénylők száma
ellátottak száma

8510121

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Feladatmutató:
sajátos nevelési igényű ellátottak száma

8520111

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
Kapacitásmutató:
férőhelyek száma
pedagógusok száma
Feladatmutató:
tanulók száma

8520121

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (1-4 évfolyam)
Feladatmutató:
sajátos nevelési igényű tanulók száma

8520211

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)
Kapacitásmutató:
férőhelyek száma
pedagógusok száma
Feladatmutató:
tanulók száma

8520221

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5-8. évfolyam)
Feladatmutató:
sajátos nevelési igényű tanulók száma

8559111

Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Kapacitásmutató:
férőhelyek száma
Teljesítménymutató:
ellátásban részesülő tanulók száma
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8559121

Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
Teljesítménymutató:
sajátos nevelési igényű tanulók száma

8559141

Általános iskolai tanulószobai nevelés
Kapacitásmutató: férőhelyek száma
Teljesítménymutató:
ellátásban részesülő tanulók száma

8559151

Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
Teljesítménymutató:
sajátos nevelési igényű tanulók száma.

9313011

Szabadidősport- (rekreációs, sport-) tevékenység és támogatása

Módosítás:

Megjegyzés:

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2010. január 1.
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2010
1/2010. (I. 14.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Közép-Dunántúli Operatív
Program Közoktatási infrastrukturális fejlesztés KDOP-2009-5.1.1 pályázatra, melynek célja a nyirádi
NYITNIKÉK Óvoda férőhelybővítése, óvoda-bölcsőde csoport létrehozása, infrastruktúra- és
eszközfejlesztés.

26/2010.
(V. 5.)
Ökt. határozat

A képviselő-testület megbízza az INTRADOS 2000 Bt.-t (8360 Keszthely, Schwarz D. u. 78., képviseli:
Olt István építészmérnök) az óvoda épületének felújítási és bővítési terveinek elkészítésével, melynek
költségeit az önkormányzat 2010. évi költségvetésében biztosítja.
A képviselő-testület 4 fős bizottságot hoz létre, melynek feladata a pályázat-előkészítés során felmerülő
kérdések eldöntése. A bizottság tagjai a következők:
1.
2.
3.
4.

Sarkadi-Nagy András
Igaz Sándor
Vers Istvánné
Nagy Gábor

polgármester
iskolaigazgató
képviselő; óvodavezető
képviselő

A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a pályázat elkészítésével és benyújtásával.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester és Könnyid Erika jegyző
Határidő: 2010. április 30.

172

A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő:

Módosítás:
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3/2010. (II. 11.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 187.839 ezer Ft bevétellel, 187.839 ezer Ft
kiadással elfogadja a Halimba - Nyirád - Szőc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és
Óvodája önállóan működő költségvetési szerv 2010. évi költségvetését.
Az elfogadott kiadások és bevételek beépülnek a gesztor - Nyirád Község Önkormányzata költségvetésébe.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2010. február 16.

4/2010. (II. 11.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halimba, Nyirád, Szőc Intézményfenntartó
Társulás Általános Iskolája és Óvodája közoktatási intézmény alapító okiratának 8/2. pontját, valamint a
társulási megállapodásának 2.2.2. pontját 2010. február 12-i hatállyal a következőkkel egészíti ki:
„856011
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
1.
Logopédia
2.
Gyógy-testnevelés
Feladatmutató:
ellátásban részesülő gyermekek, tanulók száma
Teljesítménymutató:
ellátottak száma”
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2010. február 12.
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Módosítás:
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5/2010. (II. 11.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi szándékát, hogy a Halimba, Nyirád, Szőc
Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és Óvodája közoktatási intézmény Hársfa Óvoda telephely
felújítása című pályázati program megvalósítását jóváhagyja az előterjesztés szerint, és pályázatot nyújt be
az 1/2010. (I.19.) ÖM rendelet alapján.
Vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást a megvalósítástól számított 5 évig az eredeti
rendeltetésnek megfelelően hasznosítja és a feladat-ellátási helyet nem szűnteti meg, fenntartói jogát nem
adja át.
a.)
Megvalósítás helye: Hársfa Óvoda Halimba, Bányász u. 18.; a megvalósításért Halimba Község
Önkormányzata vállal felelősséget.
A saját forrást Halimba Község Önkormányzata biztosítja
összegben;
támogatási összeg:
kiadások összesen:

5.000.000 Ft
20.000.000 Ft
25.000.000 Ft.

Pályázat benyújtásának határideje: 2010. február 15.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester és Tóbel János polgármester
b.)
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy sikeres pályázat esetén a közbeszerzési
eljárást a Beszt Kft.-vel (Veszprém) lefolytassa, annak eredményét előterjessze a Képviselő-testület
ülésére Halimba Község Önkormányzatával egyeztetve.
Határidő: pályázat elbírálásától függően
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester és Tóbel János polgármester
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c.) A képviselő-testület kifejezi szándékát, hogy a pályázati program lebonyolítása során folyamatosan
egyeztet Halimba Község Önkormányzati Képviselő-testületével.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester

6/2010. (II. 11.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi szándékát, hogy a Halimba, Nyirád, Szőc
Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és Óvodája közoktatási intézmény Hársfa Óvoda
telephelyen 2010. szeptember 1-jétől egységes óvoda-bölcsődei csoportot indít.
Felkéri a polgármestert, hogy Halimba Község Önkormányzatával együttműködve a szükséges
intézkedést tegye meg.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2010. május 10.

7/2010. (II. 11.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a képviselő-testület 2010. évi munkaés üléstervét.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: folyamatos, ill. 2010. december 31.
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8/2010. (II. 11.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az Önkormányzat 2010. évi
közfoglalkoztatási tervét.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. tv. 37/A. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a közfoglalkoztatási tervet küldje meg a
Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága részére.
Felelős: Könnyid Erika jegyző
Határidő: 2010. február 16., ill. 2010. december 31.

9/2010. (II. 11) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az alábbiak szerint határozta meg a köztisztviselők
teljesítményértékelésének alapjául szolgáló 2010. évi kiemelt céljait:
1.)

Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból adódóan továbbra
is ki kell használnia a társulások működésére biztosított többletnormatívákat.

2.)

Folyamatos fejlesztési feladat marad az önkormányzat intézményei épületeinek – ez
évben különösen a Nyitnikék Óvoda és az Ady Endre Művelődési Ház – felújítása,
illetve bővítése, valamint a járdák és utak felújítása.
Fel kell kutatni, és ki kell használni a források biztosításához szükséges pályázati
lehetőségeket.

3.)

Továbbra is kiemelt cél az építésre alkalmas közműves telkek kialakítása, és ehhez
pályázati támogatási lehetőségek felkutatása és kihasználása.
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4.)

Fontos feladat az áprilisi országgyűlési választással, valamint az őszi helyhatósági
választással kapcsolatos teendők előkészítése és lebonyolítása.
Ennek megfelelően gondoskodni kell a választópolgárok tájékoztatásáról, a választási
információs szolgálat működtetéséről, a névjegyzék összeállításáról, folyamatos
vezetéséről. Biztosítani kell a választási bizottságok működésének és a szavazás
lebonyolításának tárgyi, technikai feltételeit, meg kell szervezni a szavazatszámláló
bizottságok és a helyi választási iroda tagjainak szakmai felkészítését. A szavazások
befejezését követően gondoskodni kell a szavazatszámláló bizottságoktól átvett
jegyzőkönyvek, egyéb választási iratok biztonságos tárolásáról, továbbításáról.

5.)

Továbbra is fontos szempont a köztisztviselők megfelelő szakmai ismereteinek állandó
bővítése, mely a személyi állomány folyamatos képzésével, továbbképzésével érhető
el.

6.)

A jövőben is biztosítani kell a polgárbarát és szolgáltató közigazgatást. Feladat a
jelenlegi minőség megőrzése, továbbfejlesztése.

Módosítás:

Megjegyzés:

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester és Könnyid Erika jegyző
Határidő: folyamatos, ill. 2010. december 31.

10/2010. (II. 11.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a DRV Zrt. – 8600 Siófok,
Tanácsház u. 7. – ajánlatát, mely a nyirádi vízi-közműrendszer középtávú rekonstrukciós tervére
vonatkozik.

177

A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő:

Módosítás:

Megjegyzés:

Indokolás
A képviselő-testület a javasolt munkafeladatok elvégzésének költségeit – az önkormányzat jelenlegi
anyagi helyzetére tekintettel – nem tudja biztosítani, a DRV Zrt. által fizetendő eszközhasználati díjat
nem kívánja e célra fordítani.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről a DRV Zrt.-t értesítse.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2010. február 25.

--/2010. (II. 11.)
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyta, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő LKC-536
forgalmi rendszámú, Volkswagen Crafter típusú, 9 személyes kisbusz vezetésére Igaz Sándor
iskolaigazgató is kapjon meghatalmazást.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a meghatalmazás elkészítéséről 2010. február 26-ig
intézkedjen.

11/2010. (II. 11.) Ökt. határozat

30/2010.
(V.14.)

1. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Halimba, Nyirád, Szőc
Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és Óvodája igazgatóját, hogy írásban ajánlja föl
Hoffmann István pedagógus részére 2010. szeptember 1-jétől a prémium évek programban való részvétel
lehetőségét.
178

A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő:

Módosítás:

Megjegyzés:

Amennyiben a felajánlást Hoffmann István elfogadja, intézkedjen a határozatlan idejű foglalkoztatására
irányuló jogviszonyának közös megegyezéssel történő határozott idejű jogviszonnyá módosításáról.
Felelős: Igaz Sándor iskolaigazgató
Határidő: 2010. február 26.
2. Az önkormányzat a prémiumévek program költségeihez 15 %-ban hozzájárul, és az intézmény 2010.
augusztus havi meglévő költségvetési engedélyezett létszámkeretét 2010. szeptember 1-jétől 12 hónapig,
2011. augusztus 31-ig nem emeli fel.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2011. augusztus 31.
3. A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a prémiumévek programban résztvevő közalkalmazott
munkáltatói költségei összegének a központi költségvetésből történő megtérítés igénylése céljából a
8/2005. (II. 8.) PM rendelet szerint járjon el.
Felelős: Könnyid Erika jegyző
Határidő: 2010. október 15., ill. folyamatos

13/2010. (III. 18.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Nyirád község közbiztonsági
helyzetéről szóló tájékoztatót.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal
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Módosítás:

Megjegyzés:

14/2010. (III. 18.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata
működéséről szóló tájékoztatót.

Képviselő-testülete

jóváhagyja

a

védőnői

szolgálat

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal

15/2010. (III. 18.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Nyirád Községi Sport
Egyesület működéséről szóló tájékoztatót.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal

16/2010. (III. 18.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal
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Módosítás:

Megjegyzés:

17/2010. (III. 18.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az átruházott hatáskörben a
polgármester által hozott döntésekről szóló tájékozatót.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal

18/2010. (III. 18.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék V-0472-02/2009.
számú vizsgálati programja alapján készített számvevői jelentésre – melynek tárgya az állami
feladat (közfeladat) ellátás szervezeti és humánerőforrás rendszerének vizsgálata – az alábbi
intézkedési tervet hozza:
I.

A jogszabályi előírások maradéktalan betartása érdekében:
1.

Módosítani kell az önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló
4/2007. (VI.15.) számú rendeletet úgy, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 8.§-a és az ágazati törvények alapján tételesen tartalmazza a kötelező és
önként vállalt feladatokat, azok ellátásának módját.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester, Könnyid Erika jegyző
Határidő: 2010. március 31.
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2.

Módosítás:

Megjegyzés:

Felül kell vizsgálni a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 5/2006.
(VIII.11.) számú önkormányzati rendeletet, mellyel egyidejűleg gondoskodni kell a
szociális információs szolgáltatás megszüntetéséről a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 61. §-ában foglaltak betartása érdekében.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester, Könnyid Erika jegyző
Határidő: 2010. május 31.

II. A munka színvonalának javítása érdekében
3.

Gondoskodni kell arról, hogy az Önkormányzatnál a társulások útján ellátott
önkormányzati feladatokról a szükséges adatok rendelkezésre álljanak;
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: folyamatosan

4.

Felül kell vizsgálni az önkormányzat egészségügyi alapellátásról és körzeteinek
kialakításáról szóló 3/2006. (III.31.) számú rendeletét úgy, hogy az tartalmazza az
egészségügyi szolgáltatások ellátásának szervezeti kereteit;
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester, Könnyid Erika jegyző
Határidő: 2010. május 31.

5.

Felül kell vizsgálni a vállalkozó háziorvossal és fogorvossal kötött megállapodást és
számításokat kell végezni arra vonatkozóan, hogy az Önkormányzat miként tudná
kedvezőbben biztosítani a településen az egészségügyi alapellátásokat, különös
tekintettel arra, hogy a felmerült kiadásoknál jelenleg alacsonyabb, illetve nincs
megállapított térítési díj;
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2010. május 31.
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Módosítás:

Megjegyzés:

III. A jogszabályi előírások maradéktalan betartása érdekében
6. Gondoskodni kell az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési

kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 9. számú
melléklet 10. és a 11. pontjában foglaltak alapján arról, hogy a kiadások elszámolása
a szakfeladatokon a tényleges teljesítések alapján történjen meg.
Felelős: Könnyid Erika jegyző
Határidő: folyamatosan

19/2010. (III. 18.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi szavazatszámláló
bizottsági tagokat választja meg:
1. számú szavazatszámláló bizottság tagjai és póttagjai:
1. Buzás Erzsébet
8454 Nyirád, Ady E. u. 1.
2. Németh Lajosné
8454 Nyirád, Ifjúság u. 6.
3. Turi Jánosné
8454 Nyirád, Dózsa Gy. u. 75.
4. Stumpf Lászlóné
8454 Nyirád, Alkotmány u. 14.
5. Sarkadi-Nagy András Jánosné 8454 Nyirád, Alkotmány u. 22.
2. számú szavazatszámláló bizottság tagjai és póttagjai:
1. Németh Lászlóné
8454 Nyirád, Béke u. 42.
2. Hoffmann Istvánné
8454 Nyirád, József A. u. 5.
3. Laczkó Józsefné
8454 Nyirád, Ifjúság u. 2.
4. Szűcs Miklósné
8454 Nyirád, Erzsébet tér 4.
5. Fercsák Ágnes
8454 Nyirád, Deák F. u. 4.
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6. Kovács Eszter
7. Osvald Tibor Árpádné

Módosítás:

Megjegyzés:

8454 Nyirád, Ifjúság u. 3.
8454 Nyirád, Rózsa F. u. 10.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvény 23. § (1) bekezdésében, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a
kisebbségi választó jegyzék összeállítása során történő végrehajtásáról szóló 25/2006. (V. 5.)
BM rendelet mellékletének II. pontjában foglalt rendelkezéseknek megfelelően a kisebbségi
szavazókör szavazatszámláló bizottságának tagjait az alábbiak szerint választja meg:
1. Szmollár István 8454 Nyirád, Sport u. 8.
2. Sásdi Vanda
8454 Nyirád, Május 1. u. 10. fsz. 1.
3. Piller Gabriella
8454 Nyirád, József A. u. 30.
4. Lisztóczki Mária
8454 Nyirád, Sport u. 2.
5. Keringer Alexandra
8454 Nyirád, Széchenyi u. 41.
Felelős: Könnyid Erika jegyző
Határidő: azonnal, ill. folyamatos

20/2010. (III. 18.) Ökt. határozat
Bakonypölöske Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint gesztor önkormányzat a
2005. évben, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás társulásban történő ellátására létrejött
„Somló Térségi Önkormányzatok Feladatellátó Társulás” megszűntetését kezdeményezte.
A kezdeményezés alapján Nyirád Község Önkormányzata, mint a társulás tagja a társulás
megszűntetését határozta el.
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Módosítás:

Megjegyzés:

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről a gesztor önkormányzat
polgármesterét a határozat megküldésével értesítse.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2010. április 2.

21/2010. (IV. 29.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
192.225 ezer forint bevétellel,
190.222 ezer forint kiadással,
2.003 ezer forint pénzmaradvánnyal
jóváhagyja a Halimba, Nyirád, Szőc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és Óvodája
önállóan működő költségvetési szerv 2009. évi zárszámadását.
Az elfogadott kiadások és bevételek beépülnek a gesztor - Nyirád Község Önkormányzata költségvetési beszámolójába.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal

185

A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő:

Módosítás:

Megjegyzés:

--/2010. (IV. 29.)
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett azzal, hogy a háziorvosi szolgálat
működéséről szóló beszámolót a mai ülés napirendjéről leveszi, azt a következő testületi ülésen
fogja tárgyalni.

22/2010. (IV. 29.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Nyirád
Nagycsaládosainak Közhasznú Egyesülete működéséről szóló tájékoztatót.

és

Térsége

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal

23/2010. (IV. 29.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Szociális Segítő Központ
működéséről szóló tájékoztatót.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal
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Módosítás:

Megjegyzés:

24/2010. (IV. 29.) Ökt. határozat
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6)
bekezdésében foglaltak szerint Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta
és jóváhagyja a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásáról készített átfogó
értékelést.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy intézkedjen az értékelés Közép-dunántúli
Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Veszprém Megyei Területi
Kirendeltség részére történő megküldéséről.
Felelős: Könnyid Erika jegyző
Határidő: 2010. május 15.

25/2010. (IV. 29.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta az önkormányzat 2010. évi
közbeszerzési tervét.

77/2010.
(XI. 27.)
Ökt.hat.

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal, ill. 2010. december 31.
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Módosítás:

Megjegyzés:

26/2010. (V. 5.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja az 1/2010. (I.
14.) határozatát:
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Közép-Dunántúli
Operatív Program Közoktatási infrastrukturális fejlesztés KDOP-2009-5.1.1 pályázatra,
melynek célja a nyirádi NYITNIKÉK Óvoda férőhelybővítése, infrastruktúra- és
eszközfejlesztés.
A pályázatban az önkormányzat 15 fős gyermeklétszám-növekedéssel számol.
A képviselő-testület megbízza az INTRADOS 2000 Bt.-t (8360 Keszthely, Schwarz D. u. 78.,
képviseli: Olt István építészmérnök) az óvoda épületének felújítási és bővítési terveinek
elkészítésével. Az óvodabővítés tervezői alapdíja 800.000 Ft + ÁFA, összesen 1.000.000 Ft,
melynek költségeit az önkormányzat 2010. évi költségvetésében biztosítja.
A képviselő-testület megbízza a JESZ Gazdasági Szolgáltató Bt.-t (8000 Székesfehérvár,
Zsombolyai u. 22., képviseli: Jenei Zoltán) a pályázat elkészítésével. A megvalósíthatósági
tanulmány díja 1.600.000 Ft + ÁFA, összesen 2.000.000 Ft, melyből 150.000 Ft + ÁFA
összeget a pályázat formai befogadását követő 8 napon belül, 150.000 Ft + ÁFA-t a támogatási
szerződés aláírását követő 8 napon belül fizet ki a megbízott részére az önkormányzat. A
fennmaradó részt a támogatáslehívás arányában, a támogatásrészlet vagy előleg
önkormányzat számlájára érkezését követő 8 napon belül kell kiegyenlíteni.
A projekt előkészítési és megvalósítási szakaszaiban a projekttel kapcsolatos feladatok
ellátásának megbízási díja 700.000 Ft + ÁFA, összesen 875.000 Ft, melyből 350.000 Ft + ÁFA
összeget a támogatás első részletének beérkezését követő 8 napon belül kell megfizetni, a
fennmaradó részt a támogatáslehívás arányában, az önkormányzat számlájára érkezést
követő 8 napon belül kell kiegyenlíteni. A díjak fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat
2010. évi költségvetésében biztosítja.
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A képviselő-testület 4 fős bizottságot hoz létre, melynek feladata a pályázat-előkészítés során
felmerülő kérdések eldöntése. A bizottság tagjai a következők:
1.
2.
3.
4.

Sarkadi-Nagy András
Igaz Sándor
Vers Istvánné
Nagy Gábor

polgármester
iskolaigazgató
képviselő; óvodavezető
képviselő

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az INTRADOS 2000 Bt.-vel az
óvodabővítés tervezési szerződését, valamint a JESZ Gazdasági Szolgáltató Bt.-vel a pályázat
elkészítésére és a projekttel kapcsolatos feladatokra vonatkozó megbízási szerződést kösse
meg.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2010. május 31.
27/2010. (V. 14.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a) elvi döntését megerősítve elhatározza, hogy a Halimba, Nyirád, Szőc Intézményfenntartó
Társulás Általános Iskolája és Óvodája közoktatási intézmény Halimbai Tagintézménye Hársfa
Óvoda telephelyén 2010. szeptember 1-jétől egységes óvoda-bölcsődei csoportot indít;
b) a Halimba, Nyirád, Szőc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és Óvodája közoktatási
intézmény alapító okiratát módosítja az előterjesztés szerint;
c) a Halimba, Nyirád, Szőc Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodását módosítja az
előterjesztés szerint;
d) jóváhagyja a Halimba, Nyirád, Szőc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és Óvodája
közoktatási intézmény nevelési programjának, szervezeti és működési szabályzatának és
minőségirányítási programjának módosítását az előterjesztés szerint.
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2010. augusztus 31.

28/2010. (V. 14.) Ökt. határozat
1. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Halimba - Nyirád - Szőc Intézményfenntartó
Társulás Általános Iskolája és Óvodája dr. Szalai Miklós Általános Iskola tagintézményében (8452
Halimba, Petőfi S. u. 39.) az 5-8. évfolyamon 2010. május 17. napjától – határozatlan időtartamra
– bevezeti a tanulószobai foglalkozást, melyre a napi időkeretet 3 órában határozza meg.
Felelős: Igaz Sándor intézményvezető
Határidő: 2010. május 17.
2. A képviselő-testület a tanulószobai foglalkozás ellátására 2010. augusztus 16. napjától 1 fő
álláshellyel megnöveli a Halimba - Nyirád - Szőc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája
és Óvodája létszámát. A képviselő-testület a többletfeladat fedezetét a Halimba - Nyirád - Szőc
Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és Óvodája költségvetésében biztosítja oly
módon, hogy az e feladatra nyújtott normatíva és a feladatellátás tényleges költsége közötti
különbözetet Halimba Község Önkormányzata a költségvetéséből, átadott pénzeszközként fedezi.
Felelős: Sarkadi-Nagy András Nyirád község, Tóbel János Halimba község és dr. Széll András Szőc
község polgármestere
Határidő: 2010. augusztus 16., ill. folyamatos
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29/2010. (V. 14.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete energia beszerzési megbízási szerződést
köt a Simply Green Kft.-vel (1132 Budapest, Váci u. 6. IV. em. 2., képviseli: Endrei Balázs
ügyvezető), valamint az energiabróker értékesítési partnereként a B.E.G. Hitelközvetítő Kft.-vel
(1074 Budapest Dohány u. 20., képviseli: Bedő András ügyvezető).
A megbízási szerződés tárgya: Nyirád Község Önkormányzata javára és nevében a piaci
szegmensben elérhető legkedvezőbb feltételekkel a megbízott kitárgyaljon egy földgáz
beszerzési szerződést 2010. július 1-től 2011. június 30-ig terjedő szállítási periódusra.
A megbízási szerződés megkötésével Nyirád Község Önkormányzata a Simply Green Energia
Beszerzési Közösség tagjává válik.
A megbízottnak fizetendő szolgáltatási díj: 2010. július 1. és 2011. június 30. között felmerülő
éves nettó teljes földgáz energiaköltség 3 %-a + ÁFA, melyet az önkormányzat a havi tény
fogyasztás arányában, 12 részben fizet meg az Energiabróker részére.
A képviselő-testület a szolgáltatási díj fedezetét az önkormányzat 2010. évi költségvetésében,
az intézkedéssel megtakarított földgáz energiaköltségből biztosítja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a megbízási szerződés aláírásával.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2010. május 25.
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30/2010. (V. 14.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a következők szerint módosítja a 11/2010.
(II. 11.) határozatát:
1. Nyirád Község Önkormányzata - mint munkáltató – 2010. július 1. napjától részt vesz a
prémiumévek programban. A prémiumévek programba belépő közalkalmazott: Hoffmann
István, a Halimba - Nyirád - Szőc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és Óvodája
pedagógusa.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester és Igaz Sándor igazgató
Határidő: 2010. június 30.
2. A képviselő-testület vállalja, hogy a Halimba - Nyirád - Szőc Intézményfenntartó Társulás
Általános Iskolája és Óvodája 2010. június havi átlagos statisztikai állományi létszámát 2010.
július 1-jétől 18 hónapig, 2011. december 31-ig nem emeli.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2011. december 31.
3. A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a prémiumévek program szerinti juttatás és
munkáltatói közterhek összegének a központi költségvetésből történő megtérítés igénylése
céljából a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet szerint járjon el.
Felelős: Könnyid Erika jegyző
Határidő: 2010. október 15., ill. folyamatos
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31/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Háziorvosi
Szolgálat működéséről szóló tájékoztatót.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal

32/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Nyugdíjas
Klub működéséről szóló tájékoztatót.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal

33/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az Ifjúsági
Klub működéséről szóló tájékoztatót.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal

193

A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő:

Módosítás:

Megjegyzés:

34/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Nyirád
Községi Polgárőrség működéséről szóló tájékoztatót.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal

35/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Konyha
működéséről szóló tájékoztatót.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal

36/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a lejárt
határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal
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37/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az átruházott
hatáskörben a polgármester által hozott döntésekről szóló tájékoztatót.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal

38/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. június 1-jei hatállyal 1 fővel
megemeli a Halimba - Nyirád - Szőc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és
Óvodája létszámát.
A képviselő-testület az 1 fő közalkalmazottnak a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvényben meghatározott besorolás szerinti illetményét a Halimba - Nyirád - Szőc
Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és Óvodája tervezett és elfogadott 2010. évi
költségvetésében biztosítja.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester és Igaz Sándor igazgató
Határidő: azonnal, ill. folyamatos
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39/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és a jóváhagyja a nyirádi
Nyitnikék Óvoda helyi nevelési programját és a házirendjét.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal

40/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ír ki a határozat melléklete
szerinti tartalommal a Szociális Segítő Központ (8454 Nyirád, Sallai u. 1/A) önállóan működő
közszolgáltató közintézmény magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízásra.
A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a pályáztatással kapcsolatos feladatokat
végezze el, és gondoskodjon arról, hogy a pályáztatást a jogszabályokban foglaltak szerint
bonyolítsa le.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2010. szeptember 19.
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A 40/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat melléklete

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
1. A pályázatot meghirdető szerv:
a) neve: Nyirád Község Önkormányzat Képviselő-testülete
b) pontos címe: 8454 Nyirád, Szabadság u. 3.
2. A meghirdetett munkahely (beosztás):
a)

munkahely neve: Szociális Segítő Központ
címe: 8454 Nyirád, Sallai u. 1/A.
b)
munkakör: intézményvezető és egyben családgondozó (közalkalmazotti munkakör
magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízással)
3. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény színvonalas munkájának vezetése, szervezése, irányítása. Az intézmény által
ellátott alapfeladatok: idősek nappali ellátása, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás,
családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás.
4. A munkakör betöltésének feltételei:
A Kjt., a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet szerint. Magasabb vezető beosztás ellátására
megbízást az kaphat, aki a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető, továbbá rendelkezik
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a) az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 3., 4., pontja, valamint a 15/1998.
(IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. Rész 1. pontja szerinti szakirányú felsőfokú
végzettséggel és szakképesítéssel,
b) legalább 5 év felsőfokú végzettséget, vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a
gyermekvédelem, a szociális ellátás területén végzett munkakörben szerzett szakmai
gyakorlattal,
c) büntetlen előéletű.
5. A vezetői kinevezés kezdő időpontja és tartama:
A magasabb vezetői kinevezés 2010. szeptember 20-tól határozott időre szól helyettesítés
céljából 2012. szeptember 23. napjáig.
6. Juttatások: illetmény az érvényben lévő közalkalmazotti jogszabályok szerint. Egyéb
juttatás az önkormányzat éves költségvetésében meghatározottak szerint.
7. A pályázat tartalma:
a)
b)
c)
d)

szakmai életrajz,
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
iskolai végzettséget, képesítési feltételeket tanúsító oklevelek másolata,
vezetésre vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzelésekkel,
e)
a 257/2000. (XII.26.) Korm. r. 1/A. § (7) bek. d) és e) pontja szerinti nyilatkozatok,
f) pályázó nyilatkozatát arról, hogy zárt vagy nyilvános ülésen kéri a pályázat elbírálását.
8. Előnyt jelent: szociális szakvizsga.
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9. A pályázat benyújtásának
a) módja:
kizárólag postai úton, egy példányban
b) határideje:
2010. augusztus 16.
c) címe:
Nyirád Község Önkormányzata 8454 Nyirád, Szabadság u. 3.
10. A pályázat elbírálásának határideje: 2010. szeptember 10.
11. Kiegészítő információk:
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást Sarkadi-Nagy András polgármestertől a
88/235-001-es telefonszámon lehet kérni.

41/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 fős bizottságot hoz létre, melynek
feladata a Szociális Segítő Központ (8454 Nyirád, Sallai u. 1/A) önállóan működő
közszolgáltató közintézmény magasabb vezetői beosztására pályázók meghallgatása. A
bizottság tagjai a következők:
Sarkadi-Nagy András
Könnyid Erika
Kovács Károly

polgármester
jegyző
SZEB elnök
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal
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42/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata működési célra 25.000.0000 Ft összegű, egy éves futamidejű
hitelt vesz fel az OTP Bank NyRt.-től.
Nyirád Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti
költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a
fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja.
Egyéb jogi biztosítékként felajánlja az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 622 hrsz.ú, szabad hasznosítású, lakáscélú ingatlanát.
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
hitelszerződés megkötésére az OTP Bank NyRt.-vel.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2010. július 10.

48/2010. (VIII.17.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv.
23.§ (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően a Helyi Választási Bizottság tagjait
és póttagjait az alábbiak szerint választja meg:
Tagok:

Hernusz Kálmán 8454 Nyirád, Ságvári E. u. 14.,
Tulok Zsoltné 8454 Nyirád, Széchenyi u. 19.,
Pozmicsné Farkas Mária 8454 Nyirád, Akácfa u. 4.
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Póttagok: Kovács József 8454 Nyirád, Rákóczi u. 12.,
Horváthné Török Erzsébet 8454 Nyirád, Széchenyi u. 7. sz.
alatti lakosok.
Felelős: Könnyid Erika jegyző, a HVI vezetője
Határidő: azonnal

49/2010. (VIII. 17.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának és Társulási Megállapodásának a
Társulási Tanács 28/2010. (VII. 15.) ÉBRSZHK-TT határozatával kezdeményezett módosításait
elfogadja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadó határozatot tartalmazó jegyzőkönyvi
kivonatot a Társulásnak megküldje.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításokat tartalmazó egységes
szerkezetű Alapító Okiratot és Társulási Megállapodást aláírja.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2010. szeptember 30.
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50/2010. (VIII.17.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 25.000 Ft vissza nem térítendő, rendkívüli
támogatásban részesíti Orsós Gábor Ottóné 8454 Nyirád, Kossuth Lajos utca 30/A. szám alatti lakost.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a támogatás kifizetéséről intézkedjen.
Felelős: Könnyid Erika jegyző
Határidő: 2010. augusztus 30.

51/2010. (IX. 9.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű képviselő-testületi
határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal

52/2010. (IX. 9.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az átruházott hatáskörben a polgármester
által hozott döntésekről szóló tájékoztatót.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal
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53/2010. (IX.9.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 2010. I. féléves
költségvetési beszámolóját.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal

54/2010. (IX.9.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata nem csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához.
Indokolás:
Az önkormányzat jelenlegi anyagi helyzete nem teszi lehetővé a csatlakozást.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal

--/2010. (IX. 9.)
A képviselő-testület tagjai azt javasolták a polgármesternek, hogy 2010. szeptember 14-én – kedd –
17.00 órára hívjon össze rendkívüli képviselő-testületi ülést, melyre hívja meg a Fotovoltaik Ungarn
Kft. képviselőit.
A javaslatot a polgármester elfogadta.
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55/2010. (IX. 9.) Ökt. határozat
1.
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete – mint fenntartó – jóváhagyja a Halimba,
Nyirád, Szőc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsődéje
tantestületének döntését, mely a tanulóknak a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 70. § (3)
bekezdése szerinti értékelését vezeti be 2010. szeptember 1-jétől.
2.
A képviselő-testület jóváhagyja az intézmény tantestületének döntését, mely szerint a Halimba,
Nyirád, Szőc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsődéje
a nem szakrendszerű oktatást felmenő rendszerben 2011. szeptember 1-jétől megszűnteti.
3.
A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az intézmény a pedagógiai programok
átdolgozásával és véleményeztetésével kapcsolatos munkákat elkezdje.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
és Igaz Sándor intézményvezető
Határidő: azonnal, ill. 2011. szeptember 1.

57/2010. (IX. 14.) Ökt. határozat
Nyirád község településrendezési tervének módosításáról
Nyirád Község Önkormányzata az alábbi településfejlesztési döntést hozza:
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fotovoltaik Ungarn Kft. (Székhely: 9789 Sé,
Petróci sétány 17., cégjegyzékszám: 18-09-109656), mint a beruházó tulajdonosa Michael Lechner
kérelmére hozzájárul ahhoz, hogy a Nyirád község külterületén található 0217/21, 0224/3, 0208/17,
0226/24, 0226/31, 0228/11, 0230/4 hrsz-ú, mezőgazdasági területek megnevezésű ingatlanokat
különleges, megújuló energiaforrás hasznosítását szolgáló napenergia területbe sorolja, és ennek
érdekében Nyirád község rendezési terve módosításra kerüljön.
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A rendezési terv módosításával kapcsolatban felmerült költségeket az önkormányzattól a Fotovoltaik
Ungarn Kft. átvállalja, erről a felek külön megállapodást kötnek.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a megállapodást aláírja, valamint a rendezési terv
módosításával kapcsolatos feladatokkal bízza meg a MODULOR Kft.-t (9700 Szombathely, Szt.
Flórián krt 2. képviselője: Gergye Péter vezető tervező).
A község a rendezési terv módosításának jelen előkészítő szakaszában eltekint a 2/2005. (I.11.) egyes
tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló Korm. rendelet 3. §-a szerinti hatásvizsgálat
elkészítésétől.
A rendezési terv módosítása kapcsán az önkormányzat a saját területeit érintő változtatásokat is
érvényesíteni kívánja. A területek felsorolását külön határozatban nevesíti.
A képviselő-testület felkéri a tervezőt, hogy vizsgálja meg a különleges megújuló energiaforrásra
szolgáló terület és a belterület határa közötti védőtávolság mértékét.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2010. szeptember 15.

58/2010. (IX. 14.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a 2010. évi működési kiadásokra biztosított
támogatáson felül – 74.500 Ft támogatásban részesíti a Nyirád Községi Sport Egyesületet.
A támogatás összegét a Generali-Providencia Biztosító Zrt. által az önkormányzat részére fizetendő, a
sporttelepre történt betörés kártérítése fedezi.
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a támogatás kifizetéséről intézkedjen.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: a kártérítés összegének az önkormányzat számlájára érkezését követő munkanap

59/2010. (X. 14.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettségére tekintettel kizárja Simon
Balázs képviselőt az alpolgármester választásra vonatkozó döntésből.
Felelős: Sarkadi-Nagy András János polgármester
Határidő: azonnal

60/2010. (X. 14.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alpolgármester személye megválasztásának
titkos szavazással történő lebonyolításához 3 tagú szavazatszámláló bizottságot hoz létre. A bizottság
elnöke Nagy Gábor képviselő, tagjai Vers Istvánné és Németh András képviselők.
Felelős: Nagy Gábor képviselő, a szavazatszámláló bizottság elnöke
Határidő: azonnal
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61/2010. (X.14.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
tv. 34. § (1) bek. szerint a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére 2010. október 14-i
hatállyal a képviselő-testület tagjai közül Simon Balázst társadalmi megbízatású alpolgármesterré
választja.
Felelős: Sarkadi-Nagy András János polgármester
Határidő: azonnal, ill. folyamatos
62/2010. (X. 14.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettségére tekintettel kizárja SarkadiNagy András János polgármestert a polgármester illetményére és költségátalánya mértékére vonatkozó
döntésből.
Felelős: Csikány Róbert Árpádné képviselő, korelnök
Határidő: azonnal
63/2010. (X. 14.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. 43. § (1) bekezdése, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 3. § (2) bekezdése alapján SarkadiNagy András János polgármester illetményét 2010. október 3-i hatállyal 328.500 Ft/hó összegben
állapítja meg.
Felelős: Lovasi Erika jegyző
Határidő: azonnal, ill. folyamatos
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64/2010. (X. 14.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 18. § (2)
bekezdése szerint Sarkadi-Nagy András János polgármester részére a tisztsége ellátásával összefüggő,
szükséges költségeinek megtérítésére 2010. október 3-i hatállyal az illetménye 20 %-ának megfelelő
összegű költségátalányt állapít meg.
Felelős: Lovasi Erika jegyző
Határidő: azonnal, ill. folyamatos

65/2010. (X. 14.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége miatt kizárja Simon Balázs
alpolgármestert az alpolgármester tiszteletdíja és költségátalánya megállapítására vonatkozó döntésből.
Felelős: Sarkadi-Nagy András János polgármester
Határidő: azonnal
66/2010. (X. 14.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 4. § (2) bekezdése
alapján Simon Balázs alpolgármester tiszteletdíját 2010. október 14-i hatállyal 32.100 Ft/hó összegben
állapítja meg.
Felelős: Lovasi Erika jegyző
Határidő: azonnal, ill. folyamatos
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67/2010. (X. 14.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége miatt kizárja Vers Istvánné
képviselőt a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke személyére vonatkozó döntésből.
Felelős: Sarkadi-Nagy András János polgármester
Határidő: azonnal

68/2010. (X. 14.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége miatt kizárja Csikány Róbert
Árpádné képviselőt a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjairól szóló döntésből a saját személyére
vonatkozóan.
Felelős: Sarkadi-Nagy András János polgármester
Határidő: azonnal

69/2010. (X. 14.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége miatt kizárja Andrónyi
Miklós képviselőt a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjairól szóló döntésből a saját személyére
vonatkozóan.
Felelős: Sarkadi-Nagy András János polgármester
Határidő: azonnal
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70/2010. (X. 14.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Vers Istvánné önkormányzati képviselőt a Szociális
és Egészségügyi Bizottság elnökévé választotta.
Felelős: Sarkadi-Nagy András János polgármester
Határidő: azonnal, ill. folyamatos

71/2010. (X. 14.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Csikány Róbert Árpádné önkormányzati képviselőt
a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjává választotta.
Felelős: Sarkadi-Nagy András János polgármester
Határidő: azonnal, ill. folyamatos

72/2010. (X. 14.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Andrónyi Miklós önkormányzati képviselőt a
Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjává választotta.
Felelős: Sarkadi-Nagy András János polgármester
Határidő: azonnal, ill. folyamatos
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73/2010. (X. 14.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Berecz Józsefné 8454 Nyirád, Dózsa Gy. u. 8.
szám alatti lakost a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjává választotta.
Felelős: Sarkadi-Nagy András János polgármester
Határidő: azonnal, ill. folyamatos

74/2010. (X. 14.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kovács Károly 8454 Nyirád, Ifjúság u. 3. szám
alatti lakost a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjává választotta.
Felelős: Sarkadi-Nagy András János polgármester
Határidő: azonnal, ill. folyamatos

--/2010. (X. 14.) Ökt. határozat
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett abban, hogy a testület nem módosítja az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló 14/2002. (XI. 5.) önkormányzati
rendeletet.
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75/2010. (XI. 27.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata egyszerű közbeszerzési eljárást indít a „Válasz az információs
társadalom kihívásaira a nyirádi iskolában” című, TIOP-1.1.1-07/1-2008-1089 kódszámú
projekt keretében megvalósítandó informatikai eszközök beszerzése tárgyában.
A képviselő-testület az ajánlatok elbírálására közbeszerzési bírálóbizottságot hoz létre,
melynek tagjai a következők:
Elnök:
Titkár:
Tagjai:

Nagy Gábor
Lovasi Erika
Molnárné Vagányi Diána
Igaz Sándor
Nagy Noémi
Dr. Péntek Zoltán

képviselő; informatikus
jegyző
pénzügyi ügyintéző
a Halimba, Nyirád, Szőc Intézményfenntartó
Általános Iskolája, Óvodája és Egységes
Bölcsődéje intézményvezetője
a Halimba, Nyirád, Szőc Intézményfenntartó
Általános Iskolája, Óvodája és Egységes
Bölcsődéje intézményvezető-helyettese

Társulás
ÓvodaTársulás
Óvoda-

a DOLUS MALUS 2005 Bt. vezetője
Felelős: Nagy Gábor képviselő
Határidő: 2011. február 28.
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76/2010. (XI. 27.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata megbízza a DOLUS MALUS 2005. Bt.-t (8400 Ajka,
Szabadság tér 4/A., képviseli: dr. Péntek Zoltán) a „Válasz az információs társadalom
kihívásaira a nyirádi iskolában” című, TIOP-1.1.1-07/1-2008-1089 kódszámú projekt
keretében megvalósítandó informatikai eszközök beszerzése tárgyában indítandó egyszerű
közbeszerzési eljárás lebonyolításával a határozathoz tartozó megbízási szerződés szerint.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a megbízási szerződés aláírásával.
Felelős: Sarkadi-Nagy András János polgármester
Határidő: 2010. november 15.

77/2010. (XI. 27.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzat 2010. évi
közbeszerzési tervéről szóló 25/2010. (IV. 29.) határozatát.
Felelős: Sarkadi-Nagy András János polgármester
Határidő: azonnal, ill. 2010. december 31.

78/2010. (XI. 18.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete összevonja az önkormányzat tulajdonában
lévő Nyirád, 705 hrsz.-ú óvoda megnevezésű és a 701/16. hrsz.-ú beépítetlen terület
megnevezésű ingatlanokat.
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A képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a telekegyesítéssel kapcsolatos
munkával Pintér László – 8300 Tapolca, Hősök tere 9. szám alatti lakos – földmérő mérnököt
megbízza.
A képviselő-testület felhatalmazza Pintér László földmérőt, hogy a telekegyesítési eljárással
kapcsolatban az önkormányzat nevében az építésügyi hatóságnál és a földhivatalnál teljes
jogkörrel eljárjon.
A földméréssel és telekegyesítéssel kapcsolatban felmerülő költségek fedezetét a képviselőtestület az önkormányzat 2010. évi költségvetésében, a város- és községgazdálkodás
szakfeladaton biztosítja.
Felelős: Simon Balázs alpolgármester
Határidő: 2010. december 31.

79/2010. (XII. 2.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a KEOP-2010-6.2.0/A jelű
„Fenntartható életmódot, fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek”
című, házi komposztálás elősegítése elnevezésű pályázatra.
A pályázat bruttó költsége 8.750.000 Ft, melyből az önkormányzati önrész 437.500 Ft. Az önrész
összegét a képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésében, a fejlesztési céltartalék terhére
biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok
megtételére.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2010. december 31.
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80/2010. (XII. 2.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata vállalkozói szerződést köt a Science Consulting Kft.-vel – székhelye:
1211 Budapest, Kossuth L. u. 62., irodája: 7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 12., képviselője: Kerner István –
a KEOP-2010-6.2.0/A jelű „Házi komposztálás elősegítése” című pályázat elkészítésére – pályázatírás,
beszámoló készítés, teljes projektmegvalósítás 250 db komposztáló láda beszerzésével – a határozat
melléklete szerinti vállalkozási szerződéstervezetben foglaltak szerint.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírásával.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2010. december 15.
81/2010. (XII. 15.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Halimba, Nyirád, Szőc
Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsődéje
nyirádi iskolájának tevékenységéről szóló tájékoztatót.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal
82/2010. (XII. 15.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Közalapítvány tevékenységéről szóló tájékoztatót.

elfogadja

a

Nyirád

Községért

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal
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83/2010. (XII. 15.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az Ady Endre Művelődési Ház
és Könyvtár működéséről szóló tájékoztatót.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal

84/2010. (XII. 15.) Ökt. határozat
1.
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete nem fogadja el a DRV Zrt.
által tett, a 2011. január 1-jétől esedékes ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás díjára vonatkozó
javaslatokat, egyeztetést kér a díjak felülvizsgálatára.
2.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy tárgyalásokat
kezdeményezzen a DRV Zrt.-vel annak érdekében, hogy a szennyvíz-beruházás befejezését
követően az önkormányzattól a szolgáltató által átvett eszközök a nyirádi szennyvíztisztító
telepre kerüljenek.
3.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy kezdeményezze a DRV
Zrt.-nél, hogy az általa vállalt, de elmaradt, a szennyvíztisztító telep irányítástechnikai
fejlesztésére vonatkozó munkákat végezze el.
4.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot
más, stabil szolgáltatóval annak érdekében, hogy a képviselő-testület megvizsgálhassa a
szolgáltató-váltás lehetőségét a szennyvíz-, az ivóvíz, vagy mindkét szolgáltatás tekintetében.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 1-3. pont 2010. december 23., 4. pont 2011. január 31.
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85/2010. (XII. 15.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatokról szóló tájékoztatót.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy levélben keresse meg a Fotovoltaik
Ungarn Kft.-t és a MODULOR Kft.-t annak érdekében, hogy a megújuló energiaforrás
hasznosítását szolgáló beruházás jelenlegi állapotáról tájékozódjon.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2011. január 10.

86/2010. (XII. 15.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az átruházott hatáskörben a
polgármester által hozott döntésekről szóló tájékoztatót.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal
87/2010. (XII. 15.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a belső ellenőri jelentést, mely
Nyirád Község Önkormányzatánál a többcélú kistérségi társulás feladatainak ellátására
igényelt normatívák szabályszerűségi ellenőrzéséről szól.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal
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88/2010. (XII.15.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata elfogadja az önkormányzat 2010. háromnegyed-éves
költségvetési beszámolóját.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal

89/2010. (XII. 15.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja az önkormányzat 2011. évi
költségvetési koncepcióját a testületi ülésen elhangzott kiegészítésekkel.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal, ill. a 2011. évi költségvetési rendelet megalkotása
90/2010. (XII.15.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi a Halimba, Nyirád, Szőc
Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsődéje
közoktatási intézmény Hársfa Óvoda telephelyén a maximális csoportlétszám emelését a 2.
számú csoportban 20 %-kal, 30 főre; a 3. számú csoport létszámát egyidejűleg 16 fő + 20 %
= 19 főben állapítja meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: azonnal
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91/2010. (XII.15.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete nem hagyja jóvá az Új Atlantisz
Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi belső ellenőrzési munkatervének Nyirád
Község Önkormányzatára vonatkozó éves belső ellenőrzési tervét.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy kérje a belső ellenőrzési
munkaterv módosítását az alábbiak szerint:
Az 53. és 62. sorszám alatti ellenőrzés témája a Szociális Segítő Központ
működésének segítő, feltáró ellenőrzése legyen. Az ellenőrzés első időpontja
március, vagy április hónapra essen, időtartama 10 nap legyen; a második időpont
szeptember hónapra essen, időtartama 10 nap legyen.
A 3. sorszám alatti ellenőrzés időtartama 8 nap legyen.
Indokolás
1.
A képviselő-testület nem tartja szükségesnek a közbeszerzési eljárás
ellenőrzését, ugyanis az élelmiszer és tisztítószerek beszerzésére vonatkozó
közbeszerzési kötelezettség megszűnik, az egyetlen egyéb, önkormányzatunkat
érintő közbeszerzési eljárást pedig szakmailag hozzáértő közbeszerzési
szakreferens bonyolítja le.
2.
A kistérségi társulási normatív állami támogatás-igénylés, elszámolás,
adatszolgáltatási, dokumentálási és felülvizsgálati rendjének ellenőrzésére a
közelmúltban került sor. Ennél fontosabbnak tartja a képviselő-testület a Szociális
Segítő Központ működésével kapcsolatos feltáró, segítő ellenőrzést egyrészt az új
intézményvezető segítése céljából, másrészt a MÁK által 2010-ben feltárt súlyos
hiányosságokhoz hasonló esetek megelőzése céljából.
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről az Új Atlantisz
Többcélú Kistérségi társulást értesítse.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2010. december 31.

92/2010. (XII.15.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2010. és a 2011. évben évi 300.000 Ft
támogatást nyújt a nyirádi háziorvosi szolgálat részére annak érdekében, hogy a heti egyszeri
vérvétel – mint egészségügyi szolgáltatás – a nyirádi betegek részére helyben, a nyirádi
háziorvosi rendelőben biztosított legyen.
A képviselő-testület a támogatás fedezetét 2010-ben az önkormányzat költségvetésében, a
tartalék terhére biztosítja, a 2011. évi támogatást a 2011. évi költségvetésében tervezi.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a támogatás kifizetésére intézkedjen.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2010. december 31., és 2011. december 31.
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93/2010. (XII.15.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Söjtöri Ernő nyirádi és Söjtöriné Tóth
Bernadett tapolcai lakos kérésére hozzájárul ahhoz, hogy a részükre térítésmentesen átadott
telken felépített lakóházukat értékesítsék a következő feltétellel: A velük 2003. szeptember
16-án megkötött ingatlan-átruházási szerződés 6. pontjában rögzített, a lakóházuk
elidegenítésére vonatkozó kikötést úgy módosítják, hogy az érintett ingatlannak 15 éven belüli
elidegenítése esetén az ingatlant térítésmentesen átvevők (Söjtöri Ernő és Söjtöriné Tóth
Bernadett) 800.000 Ft-ot kötelesek Nyirád Község Önkormányzata számlájára egy összegben
megfizetni.
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza dr. Kocsis József ügyvédet –
8300 Tapolca, Hősök tere 4. –, hogy a szerződésmódosítást készítse el.
A szerződésmódosítással kapcsolatos költségeket Söjtöri Ernő és Söjtöriné Tóth Bernadett
viselik.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2011. január 31.

94/2010. (XII.15.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő
Nyirád, 1005/18 hrsz.-ú, természetben a 8454 Nyirád, Akácfa utca 14. szám alatt található,
beépítésre szánt építési telek tulajdonosának 1/2-1/2 tulajdoni arányban kijelöli Horváth
Károly ajkai és Horváthné Török Erzsébet nyirádi lakost.
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A fenti építési telket az önkormányzat térítésmentesen tulajdonba adja nevezetteknek az
alábbi feltételekkel:
1.
2.

3.
4.

5.

A telektulajdonosok vállalják, hogy a telken 3 éven belül lakóházat építenek.
Vállalják azt, hogy ha a térítésmentesen tulajdonba adott telken épített lakóingatlanukat
15 éven belül elidegenítik, az önkormányzat részére az akkori – Nyirád községben
érvényes – telekár kétszeresét fizetik meg.
Vállalják, hogy legkésőbb a lakás használatbavételi engedélye kiadásának napjától
Nyirád községben állandó lakóhelyet létesítenek.
A telektulajdonosok a nevezett ingatlanra az önkormányzat részére a szerződés
aláírásától számított 5 éves határozott időre vételi (opciós) jogot engednek. A vételi
jogot biztosító szerződésben az ingatlan vételárát a szerződő felek 1.000 Ft-ban
állapítják meg.
A telektulajdonosok vállalják - a családi ház felépítése szerződési biztosítékaként 250.000 Ft bánatpénz befizetését az önkormányzat számlájára.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy nevezettekkel a szerződést a fenti
feltételekkel kösse meg.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2011. január 31.

95/2010. (XII.15.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2009. (V. 28.) határozatával
elfogadott, a Szociális Segítő Központ alapító okiratáról szóló határozatát 2011. január 1-jei
hatállyal a következők szerint módosítja:
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Az alapító okirat 8. pontja, 881011 Idősek nappali ellátása szakfeladat az alábbiakra módosul:
„881011 Idősek nappali ellátása
Kapacitásmutató: férőhelyek száma 30 fő
Feladatmutató: ellátást igénylők száma
Teljesítménymutató: ellátottak száma”
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2011. január 1.

96/2010. (XII.15.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. december 16-i hatállyal 1 fővel
megemeli a Szociális Segítő Központ létszámát.
A képviselő-testület a létszámbővítéssel kapcsolatos kiadások fedezetét az önkormányzat
költségvetésében biztosítja.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2010. december 16.
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97/2010. (XII. 15.) Ökt. határozat
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 52.070 Ft támogatást nyújt a nyirádi
székhelyű „Iskola a gyermekeinkért” Közalapítványnak.
A képviselő-testület a támogatás fedezetét Németh András képviselő által az önkormányzat
javára lemondott képviselői tiszteletdíjból biztosítja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a támogatás kifizetésére intézkedjen.
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Határidő: 2010. december 31.
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