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ELŐTERJESZTÉS 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

2015. szeptember 24-i nyilvános ülésére 
 
 
Tárgy:  Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
  végrehajtásáról 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2014. (XI.21.) 
önkormányzati rendelet 27. § (1) bekezdés e) pontjában előírtak szerint az alábbiakban 
adok tájékoztatást a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról: 
 
 
13/2015. (III.23.) A képviselő-testület elfogadja, hogy Németh András képviselő lemond a 
2014. október 1-je és 2014. december 31. napja között járó a képviselői tiszteletdíjáról.  

A tiszteletdíjból havi 13.335 Ft-ot a nyirádi templom felújítására, havi 13.335 Ft-ot 
pedig az összefogás Nyirádért Egyesület részére az önkormányzat támogatásként 
átutaltunk. 

 
15/2015. (III.23.) A képviselő-testület elfogadja a 2014. október 12. napjától 2015. május 
31. napjáig Papp Attila képviselőnek járó, általa az önkormányzat javára felajánlott, 
összesen 261.046 Ft képviselői tiszteletdíjat.  

Ezt az összeget az önkormányzat egy motoros fűkasza megvásárlására fordította, 
és a fűkaszát a képviselő-testület a Nyirádi Községi Sportegyesület használatába 
adta. 

 
20/2015. (IV.9.) a Nyirádi Nyitnikék Óvodában a 2015/2016. nevelési évre vonatkozó 
beiratkozás időpontjának és a csoportok számának meghatározása. 

Az óvodai beiratkozás idejéről és az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő 
eljárásról szóló közleményt határidőben közzétettük. 
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24/2015. (IV.9.) Volkswagen Crafter típusú, 9 személyes kisbusz bérleti díjának 
meghatározása 

2015. április 10. napjától a meghatározott díjak kerülnek számlázásra. 
a) Nyirád községben működő 
  civil szervezeteknek és egyesületeknek 40 Ft/km, 
b) magáncélra (egy napra)             70 Ft/km, 
c) magáncélra (több napra)   50 Ft/km + 10.000 Ft/nap. 

 
25/2015. (IV.9.) Volkswagen Crafter típusú, 9 személyes személygépkocsi vezetéséhez 
állandó meghatalmazások. 

A meghatalmazások határidőre elkészültek, melyek a gépkocsiban kerültek 
elhelyezésre. 

 
32/2015. (IV.29.) Nyirád, Szeptember 4. utca 19. szám alatt található, kivett beépítetlen 
terület megnevezésű ingatlan tulajdonjogának átruházása Arany Attila és Földi Marianna 
részére. 

A szerződés határidőben megkötöttük, az építkezést az ügyfelek a telken 
megkezdték. 

 
33/2015. (IV.29.) Az „Iskola a Gyermekeinkért” Közalapítvány által megrendezésre kerülő 
Gyermek-majális rendezvény megszervezéséhez 150.000 Ft támogatást nyújtása. 

A támogatást határidőben kifizettük a közalapítvány részére. 
 
34/2015. (IV.29.) A képviselő-testület az önkormányzat szabad pénzeszközeiből 10 millió 
forintért 2016/19 sorozatszámú kamatozó kincstárjegyet jegyez egyéves időtartamra, 3 % 
fix kamat mellett. 

A vásárlás határidőre megtörtént. 
 
35/2015. (V.28.) A képviselő-testület pályázatot nyújt be „a gyermekétkeztetés feltételeit 
javító fejlesztések támogatására” című pályázatra. 

A pályázatot határidőben benyújtottuk, önkormányzatunk nem részesült 
támogatásban. 

 
36/2015. (V.28.) A képviselő-testülete pályázatot nyújt be az „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázatra. 

A pályázatot határidőben benyújtottuk, önkormányzatunk nem részesült 
támogatásban. 

 
37/2015. (V.28.) A képviselő-testület pályázati felhívást tesz közzé a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes 
elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére történő kiválasztásra. 

A pályázatot határidőben kiírtuk, öt vállalkozás részére megküldtük, egyetlen 
pályázat sem érkezett. 

 
38/2015. (V.28.) Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok 2014. évi ellátásáról készített átfogó értékelést. 

Az értékelés határidőben megküldtük. a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Szociális és Gyámhivatala részére. 
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39/2015. (V.28.) Képviselő-testülete az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
végelszámolását elfogadja 

A döntésről a határozat megküldésével Ajka város polgármesterét határidőben 
tájékoztattuk. 

 
40/2015. (V.28.) A képviselő-testület térítésmentesen átadott telken megépített családi ház 
(Sport u. 15.) eladásával kapcsolatban a telekár megfizetésétől eltekint Vastag István és 
Vastagné Kajdi Ágnes kérésének megfelelően, figyelembe véve a kötelezetteknek a 
devizaárfolyam emelkedése miatti nehéz anyagi helyzetét. 

A döntésről az érintetteket határidőben értesítettük. 
 
41/2015. (V.28.) A képviselő-testület térítésmentesen átadott telken megépített családi ház 
(Akácfa u. 24.) eladásával kapcsolatban a telekár megfizetésétől eltekint Szabó Henriett 
kérésének megfelelően, figyelembe véve a kötelezettnek a devizaárfolyam emelkedése 
miatti nehéz anyagi helyzetét. 

A döntésről az érintettet határidőben értesítettük. 
 
42/2015. (V.28.) A képviselő-testület 2015. augusztus 1-jei hatállyal a Szociális Segítő 
Központ létszámát 5 főről 4 főre csökkenti. A létszámcsökkentés következtében felmerülő 
többletkiadások – 1.200.000 Ft – fedezetét a képviselő-testület a Szociális Segítő Központ 
részére az önkormányzat 2015. évi költségvetésében, az előző évi maradvány terhére 
biztosítja. 

A létszámcsökkentés megtörtént, a költségvetésben a fedezet átvezetéséről 
határidőben intézkedtem. 

 
43/2015. (V.28.) A képviselő-testület a 2014/2015. nevelési évre engedélyezi a Nyirádi 
Nyitnikék Óvoda maximális csoportlétszám emelését mindhárom csoportban 20 %-kal. A 
kiscsoport maximális gyermeklétszámát 30, a középsőcsoport maximális 
gyermeklétszámát 30 és a nagycsoport maximális gyermeklétszámát 30 főben állapítja 
meg. 

A három csoporttal a nevelési évet az óvoda megkezdte. 
 
44/2015. (V.28.) A képviselő-testület a Szociális Segítő Központ által megrendezésre 
kerülő 2015. évi egyhetes, nyári napközis tábor kiadásaihoz 200.000 Ft támogatást nyújt. 

A támogatás határidőben átadtuk a táborozáshoz. 
 
45/2015. (V.28.) A Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendjének módosítása a szőci 
ügyfélfogadási idő megváltozása miatt. 

Az ügyrendben a módosításokat átvezettük, Szőc község lakosságát a változásról 
értesítettük. 

 
46/2015. (VI.8.) Pályázat benyújtása „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása” című pályázatra. (A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal felújítása és 
belterületi utak járdák felújítása) 

A pályázatot határidőben benyújtottuk, nem nyertünk támogatást. 
 
47/2015. (VI.8.) Javaslat új kuratóriumi tagok megválasztására a Nyirád Községért 
Alapítvány alapítójaként. 
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A kuratórium tagjai a következő személyek lettek: 
1. Bodó Márta elnök 
2. Ferencziné Hoffman Ilona tag 
3. Kocsis Tamásné tag 
4. Merics Erika tag 
5. Miskó Károly tag 
6. Németh Andrásné Farkas Gabriella tag 
7. Szabó Kálmán tag 

Dr. Rédei Zsolt ügyvéd kapott megbízást az alapítvány dokumentumainak 
rendbetételére, a változások átvezettetésére. Az új tagok bejegyzése folyamatban 
van. 

 
49/2015. (VI.30.) A Szociális Segítő Központ létszámának egy fővel való bővítése. 

A házigondozó álláshelyre Szalai Ildikó lett kinevezve 2015. július 1-jei hatállyal. 
 
51/2015. (VI.30.) A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 

A HEP felülvizsgálatára nem volt szükség, az erről szóló határozatot a hep.tkk.hu 
dokumentumai közé határidőben feltöltöttük. 

 
52/2015. (VI.30.) A képviselő-testület eredménytelennek nyilvánítja a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes 
elhelyezésére vonatkozóan a 37/2015. (V.28.) határozata szerint meghirdetett pályázatot, 
mert a felhívásra egyetlen pályázat sem érkezett. 

A képviselő-testület ismételten pályázati felhívást tett közzé, és a pályázati 
felhívást a következő vállalkozóknak küldte meg: 

1. Kustos Gábor 8330 Sümeg, Építők útja 1. 
2. SO-PE Bt. Somlai Istvánné 8400 Ajka, Dobó K. u. 45. 
3. Czanka Barnabás 8300 Tapolca, Lehel u. 8. 
4. Sör László 8330 Sümeg, Bosnyák u. 43. 
5. Temesvári Zoltán 8460 Devecser, Arany J. u. 18. 

A második fordulóra sem jelentkezett egyetlen vállalkozó sem. A Kormányhivatal 
iránymutatása szerint a következő képviselő-testületi ülésen ismét megtárgyaljuk a 
pályázat kiírását. 

 
53/2015. (VI.30.) A képviselő-testület 10.000 Ft támogatást nyújt az Ajkai Járási Hivatal 
Népegészségügyi Osztálya által az Ajkai Járás területén dolgozó védőnők részére 
szervezett kirándulás költségeihez. 

A támogatás határidőben átutaltuk. 
 
54/2015. (VI.30.) A képviselő-testület elutasítja Somodi Márk és Somodiné Galambos 
Mária kérelmét, mely ingatlanvásárláshoz vissza nem térítendő önkormányzati 
támogatásra vonatkozik.  

A döntésről az ügyfeleket határidőben értesítettük. 
 
56/2015. (VI.30.) A képviselő-testület elfogadja a 2015. június 1. napjától 2015. december 
31. napjáig Papp Attila képviselőnek járó, általa az önkormányzat javára felajánlott, 
összesen 293.370 Ft képviselői tiszteletdíjat.  

Ezt az összeget az önkormányzat egy fűnyíró traktor, egy motoros aljnövény 
tisztító, valamint tartozékaik megvásárlására fordította. 
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58/2015. (VI.30.) A képviselő-testület elfogadja a 2014. október 12. napjától 2015. 
december 31. napjáig Horváth Zoltán képviselőnek járó, általa az önkormányzat javára 
felajánlott, összesen 582.437 Ft képviselői tiszteletdíjat.  

Ezt az összeget az önkormányzat egy fűnyíró traktor, egy motoros aljnövény 
tisztító, valamint tartozékaik megvásárlására fordította. 

 
59/2015. (VIII.18.) A Községi Könyvtár nyitva tartásának megállapítása. 

A képviselő-testület döntéséről a jegyzőkönyvi kivonat megküldésével az Eötvös 
Károly Megyei Könyvtárt és a Devecseri Városi Könyvtárt határidőben értesítettük. 

 
60/2015. (VIII.18.) A képviselő-testület pályázatot nyújt be az adósságkonszolidációban 
nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására. 

A pályázatot határidőben benyújtottuk. 
 
 
Kérem a képviselő-testület tagjait beszámolóm megtárgyalására és elfogadására. 
 
 
Nyirád, 2015. szeptember 21. 
 
 
 
    Tisztelettel: 
 
 
 


