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Jegyzőkönyv 
 
Készült:  Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

nyilvános üléséről 
 
Az ülés helye:  Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 
   Nyirád, Szabadság u. 3. 
 
Az ülés időpontja: 2015. június 30. 1700 óra 
 
A képviselő-testületi ülésre meghívottak: 
 
1. Sarkadi-Nagy András polgármester 
2. Nagy Gábor  alpolgármester 
3. Andrónyi Miklós  képviselő 
4. Horváth Zoltán  képviselő 
5. Németh András  képviselő; az Összefogás Nyirádért Egyesület elnöke 
6. Németh Jenő  képviselő 
7. Papp Attila   képviselő; a Polgárőrség elnöke 
8. Lovasi Erika  jegyző 
9. Molnárné Farkas Rita Szociális Segítő Központ vezetője 
10. Szabóné Kecskés Mária  óvodavezető 
11. Hockné Kárer Gyöngyi  élelmezésvezető 
12. Óvodai Szülők Közössége  Bodó Márta  
13. Iskolai Szülők Közössége Molnárné Mencseli Katalin  
14. Búzavirág Nyugdíjas Klub  Kovács József 
15. Kék Cinke Alapítvány   Bokorné Tasner Márta 
16. Nyirád és Térsége Nagycsaládosainak Közhasznú Egyesülete  

Molnárné Budai Angelika 
17. Nyirád Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete  Németh László 
18. Nyirád Községért Közalapítvány    Ferencziné Hoffmann Ilona 
19. Iskola a Gyermekeinkért Közalapítvány   Németh Andrásné 
20. Nyirádi Községi Sport Egyesület    Fermos László 
21. Rókadombi Horgász Egyesület    Vajai László 
22. Zeusz Testépítő Klub      Renner István 
23. Veszprém Megyei Mozgássérültek Egyesülete Halimba, Szőc, Nyirád Csoportja 

Kovács Tibor 
Nyirád község lakossága 
 
Az ülésen jelen vannak: 
 
1. Sarkadi-Nagy András polgármester 
2. Andrónyi Miklós  képviselő 
3. Horváth Zoltán  képviselő 
4. Németh András  képviselő 
5. Németh Jenő   képviselő 
6. Papp Attila    képviselő 
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Lovasi Erika    jegyző 
Szabóné Kecskés Mária,  a Nyirádi Nyitnikék Óvoda vezetője 
Molnárné Farkas Rita,  a Szociális Segítő Központ vezetője 
Mustos Anita   titkársági ügyintéző 
1 fő érdeklődő, nyirádi lakos 
 
 
A képviselő-testület létszáma: 7 fő 
 
Jelenlévő képviselők száma:  6 fő 
 
Az ülést vezeti:    Sarkadi-Nagy András polgármester 
 
Jegyzőkönyvvezető:   Kovács Károlyné igazgatási ügyintéző 
 
 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 tagjából 6 
tag van jelen, az ülés határozatképes. Nagy Gábor alpolgármester indokolt 
távolmaradását előre bejelentette. 
 
Kérdezem, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban van-e 
módosító javaslat? Megállapítom, hogy módosító javaslat nincs, a mai ülés napirendje a 
következő: 
 

 
1. A Szociális Segítő Központ által biztosított házi segítségnyújtás ellátási 

módjának megtárgyalása 
Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András polgármester 
 

2. Pályázat benyújtásának megtárgyalása lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 
támogatására 
Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András polgármester 
 

3. Építési telek iránti igény megtárgyalása 
Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András polgármester 
 

4. A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának megtárgyalása 
Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András polgármester 
 

5. Pályázat ismételt kiírásának megtárgyalása nem közművel összegyűjtött 
lakossági szennyvíz elszállítására 
Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András polgármester 
 

6. Vegyes ügyek 
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1. A SZOCIÁLIS SEGÍTŐ KÖZPONT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT HÁZI 
SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ELLÁTÁSI MÓDJÁNAK MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Képviselőtársaim megkapták az írásos előterjesztést, amiről már az előző képviselő-
testületi ülésen is tárgyaltunk. Annyival szeretném kiegészíteni, hogy a létszámleépítéssel 
kapcsolatos költségek visszaigénylésére van is lehetőségünk, meg nincs is. Ha 
megigényeljük a támogatást, akkor a létszámot 5 évig nem bővíthetjük. Abban az esetben 
jogosult az önkormányzat a támogatásra, ha a felmerülő költségeket saját forrásból nem 
tudja kifizetni.  
 
Papp Attila képviselő 
Konkrétan arról beszéltünk, hogy ha a házi segítségnyújtást 9 fő, vagy 18 fő ellátottal 
valósítjuk meg, az milyen kiadást jelent az önkormányzatnak. Ha 18 ellátott után 
igényeljük meg a normatívát, akkor az ehhez értő szakember szerint 147 ezer forinttal 
kerül többe az önkormányzatnak ebben az évben a feladatellátás új dolgozó 
kinevezésével a tervezettnél. Mármint ha a társadalmi gondozó helyett július 1-jétől egy 
kinevezett gondozó látja el a feladatot. Ennyit kéne pluszban az önkormányzatnak 
december 31-ig rááldoznia a feladatellátásra. 
 
Horváth Zoltán képviselő 
Azon döntésünket, hogy bővítjük-e a házi segítségnyújtóval a Szociális Segítő Központ 
létszámát, befolyásolja az a tény, hogy ha ezt megtesszük, nem tudjuk visszaigényelni az 
elbocsátott dolgozóval kapcsolatban felmerült költségeket?  
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Igen, mert ha bővítjük a létszámot Szalai Ildikó kinevezése miatt, akkor a Szociális Segítő 
Központban nem történik létszámcsökkentés, így pályázni sem tudunk az 1,2 millió forint 
kiadás támogatására. Emlékeztetlek benneteket arra, hogy már így is közel 7 millió forintot 
teszünk hozzá az intézmény fenntartásához.  
 
Molnárné Farkas Rita, a Szociális Segítő Központ vezetője 
A kinevezéssel összességében a tervezetthez képest 455 eFt + a cafeteria juttatás 
többletköltség jelentkezik. Azért, mert ez az egész évről szól. Az első félévben ellátható 
volt mind a 18 fő, a második félévben visszaesne az ellátottak száma 9 főre, de mivel éves 
átlagot nézünk, 4,5 főtől esnénk el.  
 
Németh Jenő képviselő 
Az igényeknél le van írva, hogy nem is 18, hanem 27 fő igényelné az ellátást. Ha most 
csak 9 fő ellátásáról gondoskodunk, utána mi lesz? Hogyan lesz ellátva a többi igénylő? 
 
Molnárné Farkas Rita, a Szociális Segítő Központ vezetője 
A házi gondozás úgy működik, hogy benyújtanak egy igényt, ezt követően be kell szerezni 
orvosi igazolást, be kell mutatni a záró jelentéseket, van egy egészségügyi állapotot 
vizsgáló lap, melyet ki kell tölteni. A feltételek folyamatosan szigorodnak. Pontozási 



 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. június 30-i nyilvános ülésének jegyzőkönyve 

4

rendszer alapján van megállapítva, hogy kinek hány órás gondozási szükséglete van. Így 
egy fő gondozóval 9 főnél több személy ellátása is megoldható.  
Van lehetőség arra, hogy a gondozási igényt a jelenlegi ellátott visszavonja, és az ő 
esetében a gondozást az önkormányzat közfoglalkoztatottal megoldja, vagy alkalmazkodik 
a fenntartó a megváltozott szabályozáshoz, és kinevez plusz egy fő gondozót. Ha ez nem 
történik meg, az önkormányzatnak 652 ezer forint normatíva visszafizetési kötelezettsége 
keletkezne. Lehet még olyan megoldás, hogy társadalmi gondozó látja el a feladatot, de 
ekkor nem lehetne hozzá normatívát igényelni. A gondozót nem lehet határozott, csak 
határozatlan időre kinevezni, tehát nem fél évről lenne szó.  
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Már az előző testületi ülésen is az volt az érzésem, hogy a képviselő-testület amellett van, 
hogy bővítsük a Szociális Segítő Központ létszámát, és a jelenlegi társadalmi gondozót 
2015. július 1-jével nevezze ki az intézményvezető főállású házi-gondozónak. Javasolom 
a kinevezést, és december végéig meglátjuk, hogy milyen lesz a jövő évi költségvetés, és 
jövőre is megengedheti-e magának az önkormányzat a két házi-gondozó alkalmazását. 
Azt a lehetőséget is meg fogjuk vizsgálni, hogy milyen költségekkel járna, ha ezeket a 
szociális ellátásokat Ajkával közösen oldanánk meg. Meglátjuk, hogy melyik számunkra a 
legmegfelelőbb mind az ellátás színvonala, mind a költségek tekintetében. Kérem, 
szavazzunk a Szociális Segítő Központ létszámának bővítéséről egy házi-gondozó 
álláshellyel. 
 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
49/2015. (VI.30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. július 1-jei 
hatállyal egy fő közalkalmazott házi-gondozó álláshellyel bővíti a Szociális 
Segítő Központ létszámát. 
 
A házi-gondozó kinevezésével kapcsolatban 2015. évben felmerülő 
881.520 Ft fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében, a 2014. évi maradvány terhére biztosítja. 
 
Felelős:   Sarkadi-Nagy András polgármester és  

Molnárné Farkas Rita, a Szociális Segítő Központ vezetője 
Határidő:  2015. július 1. 
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2. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA LAKOSSÁGI VÍZ- ÉS 
CSATORNASZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSÁRA 
 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Képviselőtársaim megkapták a pályázati kiírást, és a DRV Zrt. levelét. Évek óta 
próbálkoztunk, de egyik évben sem sikerült támogatást nyernünk. Az idén sincs értelme a 
pályázatot elkészíteni, mert úgysem vagyunk jogosultak a támogatásra. Nagy munka, a 
hivatali apparátust nem tudom tovább terhelni, azt javasolom, hogy az idén ne nyújtsunk 
be pályázatot a víz- és csatornaszolgáltatás támogatására.  
 
Andrónyi Miklós képviselő 
Szerintem nem is esünk bele a támogatottak körébe a kiírás szerint. 
 
Lovasi Erika jegyző 
A DRV Zrt. azt írta, hogy igen. 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Minden évben azt írta, aztán azzal utasítottak el minket mindig, hogy nem felelünk meg a 
pályázati kiírásnak. Felesleges munkát kár végeztetni. 
 
Andrónyi Miklós képviselő 
A megyében a Bakonykarszt területén van három, vagy négy olyan település Vászoly 
környékén, ahol többezer forintos vízárak vannak, ők jogosultak támogatásra. 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Kérem, aki a javaslatommal egyetért, hogy ne nyújtsunk be pályázatot a lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás támogatására, az kézfeltartással jelezze! 
 
 

A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-
testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért 
azzal, hogy az önkormányzat nem nyújt be pályázatot a lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás támogatására, mert a tervezett fajlagos ráfordítások 
nem haladják meg a pályázati kiírásban megjelent küszöbértéket. 

 
 
 
 
3. ÉPÍTÉSI TELEK IRÁNTI IGÉNY MEGTÁRGYALÁSA 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Képviselő-társaim megkapták Erdei Eszter építési telek iránti kérelmét. A telekről 2015. 
február 2-án ingatlanvagyon értékelés készült, mely még érvényes. A telek 
ingatlanforgalmazó-értékbecslő szakértő által megállapított forgalmi értéke 600.000 Ft. A 
vagyongazdálkodásról szóló rendeletünk értelmében nem kötelező pályázati eljárást 
lefolytatnunk, és a Magyar Államot sem illeti meg az elővásárlási jog. Várom a kérdéseket, 
észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a Nyírfa u. 20. 
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szám alatti ingatlan értékesítéséről Erdei Eszter részére, 600.000 Ft eladási áron. Az 
ügyfél azt vállalta, hogy a vételárat szeptember 30-ig fizeti ki. 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
50/2015. (VI.30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete lakóház építése 
céljából - pályázati eljárás mellőzésével - a tulajdonában lévő, Nyirád 
belterület 911/71 hrsz-ú, természetben a Nyirád, Nyírfa utca 20. szám alatt 
található, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan tulajdonjogát 
átruházza 1/1 tulajdoni arányban 
 

Erdei Eszter 8454 Nyirád, Sport utca 3. szám alatti lakos részére. 
 
A képviselő-testület az ingatlan eladási árát - ingatlanforgalmazó-
értékbecslő szakértő által készített értékelési bizonyítvány alapján - 
600.000 Ft-ban állapítja meg. A beépítetlen ingatlan értékesítése mentes az 
adó alól. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ügyféllel az 
adásvételi szerződést kösse meg. 
 
A képviselő-testület megbízza dr. Kocsis József ügyvédet a szerződés 
elkészítésével, ellenjegyzésével és a jogügylet teljesedése érdekében 
szükség szerint teendő jognyilatkozat tételére is kiterjedő, a földhivatal 
előtti képviselettel. 
 
Ha az építkezni szándékozó az ingatlan árát megfizeti, és a telekhatáron 
belülre a vezetékes ivóvizet és a villanyáramot bevezetteti, valamint a 
lakóházra vonatkozó jogerős építési engedélyt a polgármesternek 
bemutatja, az önkormányzat a befizetett telekárat a képviselő-testület 
9/2015. (II.19.) határozatában foglalt feltételekkel megkötendő támogatási 
szerződés alapján, letelepedési támogatás címén részére visszautalja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ügyfelet a 
döntéséről e határozat megküldésével tájékoztassa. 
 
Felelős:   Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  a szerződés megkötésére és a  

vételár megfizetésére 2015. szeptember 30. 
 

Az ingatlanvagyon értékelés másolata e jegyzőkönyv 1. melléklete 
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4. A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁNAK 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Képviselőtársaim megkapták az írásos előterjesztést. Megállapítható, hogy a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programban kitűzött célokat folyamatosan végrehajtjuk, ezért nem 
tartom szükségesnek a HEP módosítását. Amennyiben szükségessé válik a módosítás, 
azt bármikor napirendre tűzheti a képviselő-testület.  
 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk arról, hogy a HEP felülvizsgálata nem szükséges, azt a testület változatlan 
formában elfogadja. 
 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
51/2015. (VI.30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egyenlő 
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) 31. § (4) bekezdése alapján a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program (a továbbiakban: HEP) időarányos 
megvalósulását, illetve az Ebktv. 31. § (2) bekezdésében meghatározott 
helyzet esetleges megváltozását áttekintette. 
 
A képviselő-testület megállapítja, hogy a HEP felülvizsgálata nem 
szükséges, azt változatlan formában elfogadja. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy jelen határozatot töltse fel a 
HEP-ek elkészítésének és felülvizsgálat nyomon követésének 
támogatására létrehozott szoftver (hep.tkki.hu) dokumentumai közé. 
 
Felelős:   Sarkadi-Nagy András polgármester és Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  A HEP következő áttekintésére: 2017. június 30. 
   A határozat feltöltésére: 2015. július 15. 
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5. PÁLYÁZAT ISMÉTELT KIÍRÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA NEM KÖZMŰVEL 
ÖSSZEGYŰJTÖTT LAKOSSÁGI SZENNYVÍZ ELSZÁLLÍTÁSÁRA 
 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Képviselő-társaim megkapták a pályázati felhívás tervezetét, melyben csak a dátumok 
változtak az előzőleg kiírt felhíváshoz képest. Az ismételt felhívásra azért van szükség, 
mert a 37/2015. (V.28.) határozatunk szerint meghirdetett felhívásra egyetlen pályázat 
sem érkezett. A tértivevények tanúsága szerint a felhívást mind az öt vállalkozás 
képviselője átvette. A Remondis Sümeg Kft. jelzett vissza azzal, hogy nem foglalkozik 
szennyvíz összegyűjtésével. Andrónyi Miklós képviselő javaslatára a tervezetbe felvettük a 
devecseri Temesvári Zoltánt is, részére is javasolom megküldeni a felhívást. 
 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk a felhívás ismételt kiírásáról a pályázati felhívás-tervezet szerint.  
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
52/2015. (VI.30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 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 tesz közzé a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, 
elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás 
elvégzésére történő kiválasztásra. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a pályázati felhívást a 
következő vállalkozóknak küldje meg, valamint a község honlapján tegye 
közzé: 

 
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. 

 
Felelős:   Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2015. július 3. 
 

A pályázati felhívás e jegyzőkönyv 2. melléklete. 
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6. VEGYES ÜGYEK 
 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
A járási vezető védőnő kereste meg önkormányzatunkat azzal, hogy a védőnőknek 
szerveznek egy kirándulást, és támogatást kér hozzá az önkormányzatoktól. Javasolom 
10 ezer Ft-os támogatás nyújtását a kiránduláshoz. Várom a kérdéseket, észrevételeket. 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk 10 ezer forintos támogatás 
nyújtásáról a védőnők részére szervezett kiránduláshoz. 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
53/2015. (VI.30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10.000 Ft támogatást 
nyújt az Ajkai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya által az Ajkai Járás 
területén dolgozó védőnők részére szervezett kirándulás költségeihez. 
 
A képviselő-testület a támogatás fedezetét az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében, a 2014. évi maradvány terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről az Ajkai 
Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya járási vezető védőnőjét 
értesítse, és a támogatás kifizetésére intézkedjen. 
 
Felelős:   Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2015. július 15. 

 
 
 
 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Somodiné Galambos Mária, az önkormányzati hivatal dolgozója és férje a Sport utcában 
fognak vásárolni egy ingatlant. Azzal a kéréssel fordultak az önkormányzathoz, hogy 
nyújtsunk támogatást a lakás megvásárlásához. A ház ára 9 millió forint. 
 
Papp Attila képviselő 
Hány forint lett adva támogatásként eddig? Vissza nem térítendő támogatás szerintem 
szóba sem jöhet. 
 
Andrónyi Miklós képviselő 
Az én véleményem is az, hogy munkáltatói kölcsön adható, amely visszatérítendő. 
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Papp Attila képviselő 
Nem javasolom vissza nem térítendő támogatás nyújtását. 
 
Németh András képviselő 
Szabályokat kellene alkotni, és az a kérdés, hogy egyáltalán van-e szándéka az 
önkormányzatnak vissza nem térítendő támogatást nyújtani? 
 
Papp Attila képviselő 
A visszatérítendő támogatást beszélje meg a kérelmező a munkáltatójával. 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Javasolom, hogy készítsünk elő olyan előterjesztést, mely nem ennyire mereven kezeli ezt 
a kérdést. Annak, aki építkezésbe kezd, adunk 600 ezer forint letelepedési támogatást. 
Találni kéne egy arany középutat, amihez ötleteket kérek a képviselőktől. 
 
Papp Attila képviselő 
Nem emlékszem arra, hogy valaha is kapott volna bármelyik dolgozó vissza nem térítendő 
támogatást. Az önkormányzat nem szociális intézmény és nem bank. Arra látok esélyt, 
hogy pl. az itt dolgozó kapjon 500 ezer forint támogatást, meghatározva azt, hogy mennyi 
idő alatt kell a kölcsönt visszafizetnie, és mennyi ideig kell az önkormányzatnál maradnia. 
 
Horváth Zoltán képviselő 
Jelen esetben egy olyan ház lesz megmentve a vásárlással, ahol a tulajdonos nem tudta 
fizetni a pénzintézeti törlesztő részleteket.  
 
Andrónyi Miklós képviselő 
Gondolkodjanak a kérelmezők kamatmentes munkáltatói kölcsön iránti kérelem 
benyújtásáról! 
 
Németh Jenő képviselő 
Fercsák Ágnes is kért hasonló támogatást, őt elutasítottuk. 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Az elhangzott vélemények alapján javasolom Somodi Márk és Somodiné Galambos Mária 
kérelmének elutasítását forráshiányra tekintettel. Kérem, szavazzunk! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen és 1 
nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
54/2015. (VI.30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elutasítja Somodi Márk 
és Somodiné Galambos Mária kérelmét, mely ingatlanvásárláshoz vissza 
nem térítendő önkormányzati támogatásra vonatkozik.  
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Indokolás: 
 
A képviselő-testület nem tervezett forrást az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében vissza nem térítendő ingatlanvásárlási támogatásra. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy döntéséről e határozat 
megküldésével az ügyfeleket értesítse. 
 
Felelős:   Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2015. július 15. 

 
 
 
 
Papp Attila képviselő 
Az önkormányzatnak nagy szüksége van egy fűnyíró traktorra és egy motoros aljnövény 
tisztítóra, de tervezett forrás hiányában nem lehetséges a beszerzése. A két berendezés 
és tartozékainak ára összesen 1.705.147 Ft. Ezen összeg egy részének fedezetéül 
szeretném felajánlani a 2015. június 1. és 2015. december 31. közötti időszakra járó, 
összesen 293.370 Ft képviselői és Szociális és Egészségügyi Bizottsági tisztségemért járó 
tiszteletdíjamat, és kérem képviselőtársaimat, hogy ezt a felajánlást fogadják el azzal, 
hogy az önkormányzat ezt az összeget a fűnyíró traktor, a motoros aljnövény tisztító és 
ezek tartozékainak megvásárlására használja fel. Az erről szóló döntéssel kapcsolatban 
bejelentem személyes érintettségemet. 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Kérdezem, hogy van-e kérdés, javaslat ezzel kapcsolatban? Megállapítom, hogy 
hozzászólás nincs. Javasolom, hogy személyes érintettsége ellenére ne zárjuk ki Papp 
Attila képviselőt a döntésből. Kérem, szavazzunk! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
55/2015. (VI.30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége 
ellenére nem zárja ki Papp Attila képviselőt az általa felajánlott képviselői 
tiszteletdíj elfogadásáról és felhasználásáról szóló döntésből. 
 
Felelős:   Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 
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Sarkadi-Nagy András polgármester 
Kérem, szavazzunk Papp Attila képviselő által felajánlott tiszteletdíj elfogadásáról és 
felhasználásáról az előterjesztés szerint!  
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
56/2015. (VI.30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 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.  
 
A képviselő-testület jóváhagyja, hogy ezt az összeget az önkormányzat 
egy fűnyíró traktor, egy motoros aljnövény tisztító, valamint tartozékaik 
megvásárlására fordítsa. 
 
Felelős:   Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2015. június 10. 

 
 
 
 
Horváth Zoltán képviselő 
Én is ugyanúgy, ahogy képviselőtársam, a fűnyíró traktor, a motoros aljnövény tisztító és 
tartozékaik megvásárlásához szeretném felajánlani a 2014. október 12. és 2015. 
december 31. közötti időszakra járó, összesen 582.437 Ft képviselői és Szociális és 
Egészségügyi Bizottsági tisztségemért járó tiszteletdíjamat. Kérem képviselőtársaimat, 
hogy a felajánlást fogadják el azzal, hogy az önkormányzat ezt az összeget a fűnyíró 
traktor, a motoros aljnövény tisztító és tartozékainak megvásárlására használja fel. Az 
erről szóló döntéssel kapcsolatban bejelentem személyes érintettségemet. 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Kérdezem, hogy van-e kérdés, javaslat ezzel kapcsolatban? Megállapítom, hogy 
hozzászólás nincs. Javasolom, hogy személyes érintettsége ellenére ne zárjuk ki Horváth 
Zoltán képviselőt a döntésből. Kérem, szavazzunk! 
 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
57/2015. (VI.30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége 
ellenére nem zárja ki Horváth Zoltán képviselőt az általa felajánlott 
képviselői tiszteletdíj elfogadásáról és felhasználásáról szóló döntésből. 
 
Felelős:   Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Kérem, szavazzunk Horváth Zoltán képviselő által felajánlott tiszteletdíj elfogadásáról és 
felhasználásáról az előterjesztés szerint!  
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
58/2015. (VI.30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 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.  
 
A képviselő-testület jóváhagyja, hogy ezt az összeget az önkormányzat 
egy fűnyíró traktor, egy motoros aljnövény tisztító, valamint tartozékaik 
megvásárlására fordítsa. 
 
Felelős:   Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2015. június 10. 

 
 
 
 
Németh Jenő képviselő 
Tavaly döntöttünk arról, hogy a tó körüli tanösvényhez megvásároljuk Németh József 
ingatlanát. Történt ez ügyben előrelépés? 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Dr. Kocsis József ügyvédnél van az anyag, de nagyon lassan halad az üggyel. 
 
Németh Jenő képviselő 
Lejár a földhivatali határidő. Belefoglaljátok a tulajdonközösséget megszüntető okiratot is? 
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Sarkadi-Nagy András polgármester 
Igen.  
Azt kérdezem tőletek, hogy ha az Ihász-Kovács féle ügyben – rákötés a 
szennyvízcsatornára – a szükséges dokumentációt kiküldöm a Miskó Károlynak és a Kapa 
Györgynek azzal, hogy adjanak árajánlatot, és a testület eldönti, hogy melyiküknek adja a 
megbízást a munkára, így rendben lesz? 
 
Németh Jenő képviselő 
Történt a DRV Zrt. részéről valamilyen előrelépés?  
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Nem történt, csak ha történne, tudjam felgyorsítani a munkálatokat. Most előreláthatólag 
másfél hónapig nem lesz képviselő-testületi ülés. 
 
Németh Jenő képviselő 
Azt javasolom, hogy ne küldjük ki nekik a dokumentációt, mert vissza van még a DRV Zrt.-
nek az a feladata, hogy a szomszédtól a szolgalmi útig megtervezi a szennyvíz csonk 
felállást. Addig felesleges lenne a vállalkozókat felkérni árajánlat készítésre. Várjuk meg, 
amíg a DRV Zrt. a dokumentációt megküldi, és a felállást elkészíti! Amit az árokban kell 
csinálni, az a DRV Zrt. dolga lesz. Oda nem kell egyik vállalkozó sem, hanem ettől a 
ponttól lesz majd szükség az ő munkájukra.  
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Ha a DRV Zrt.-vel pl. 3 hét múlva dűlőre jutnék, akkor ne kelljen ezért összehívni testületi 
ülést, hanem küldhessem az anyagot árajánlat tétel céljából a vállalkozóknak. Veled és az 
Andrónyi Miklóssal úgyis konzultálni fogok előtte. Csak az ügy meggyorsítása érdekében 
kérem ezt, mindenkinek mindennemű információt meg fogok adni róla. 
 
Andrónyi Miklós képviselő 
A Széchenyi utca és József Attila utca csomópontja rettenetes állapotban van. Csinálja 
meg végre vagy az önkormányzat, vagy a közútkezelő, vagy a bolt. Egyre rosszabb az út. 
Csak foltozgatás történik, a vízelvezetés nincs megoldva, ez így nem megoldás! Nagy 
forgalmú utca a Széchenyi utca, ezzel szerintem mindenki egyetért, forgalmas csomópont, 
a kilátás is rossz, plusz nem tudjuk, hogy mibe hajtunk bele. Ezt vegyétek komolyan, légy 
szíves! Tudom, mutattad a Közútkezelő Kht.-vel folytatott levelezést, de a probléma nem 
oldódott meg. 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
A Dózsa utcai problémát is egy éve próbálom velük megoldatni. A Dózsa György utca és a 
József Attila utcai csomópont is rémes állapotban van.  
 
Andrónyi Miklós képviselő 
Többen szóltak is emiatt, és velünk szemben is van olyan ingatlan, ahol nem történik 
kaszálás, gyomtalanítás. Növényvédelmi bírság kiszabható, jegyzői hatáskör, 5 millió 
forintig terjedhet. Van erre lehetőség, kérem, lépjetek ez ügyben. A Béke utcában is van 
ilyen ingatlan. 
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Lovasi Erika jegyző 
Igen, tudom, össze vannak írva az ingatlanok. Múlt csütörtökön egyeztettem a lehetséges 
teendőkről a kormányhivatallal.  
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Le lett járva az egész falu, a névsor már megvan, csak konzultáltunk az építész kollégával, 
hogy mi és hogyan legyen. Ahol nem tudunk eredményt elérni, ott kényszerkaszálást 
rendelünk el, és ráterheljük az árát az ingatlanra.  
 
Papp Attila képviselő 
Mikorra várható az Alkotmány utca felújítására beadott pályázat elbírálása? 
 
Lovasi Erika jegyző 
2015. augusztus 6. 
 
Papp Attila képviselő 
A kátyúzással nem lehet megvárni az augusztust, mert az Alkotmány utca is és a Pomper 
köz is elfogadhatatlan állapotban van. 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Most jutottunk el odáig, hogy a fűkaszálással utolértük magunkat. Holnaptól jönnek a 
diákok is dolgozni, a következő kiemelt feladat a kátyúzás lesz.  
 
Papp Attila képviselő 
Mart aszfalt után kellene érdeklődni, hogy mikor és hol terveznek nagyobb felújítást. 
Valamikor mart aszfalttal meg kellene csináltatni a Szeptember 4. utcát. Ennek az utcának 
az állapota is tarthatatlan. Ehhez lenne jó az „1 Ft-hoz 1 Ft” pályázat. Kiírják az idén is? 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Nem tudok róla. Megígérték az adósságkonszolidációs pályázat kiírását is, mégsem 
történt meg.  
 
Horváth Zoltán képviselő 
A József Attila utcából a Takács Béla keresett meg, hogy le van neki szűkítve a 
hídgyűrűje, az átfolyó eleje és vége 400-as, a közepe pedig 500-as. Kérdezi, hogy nem 
lehetne-e kicserélni? Ő megvásárolja a hídgyűrűt, és megcsináltatja a munkát Miskó 
Károllyal, csak a zúzalékolásban és a helyreállításban kéri az önkormányzat segítségét. 
Az önkormányzat meg tudná-e rendelni a hídgyűrűt, ő kifizet mindent.  
Az elsődleges probléma szerintem az, hogy 15-20 cm-rel fel van telve náluk is és Németh 
Ferencéknél is hordalékkal maga az árok. Lehet, hogy az is segítene a helyzeten, ha ki 
lenne tisztítva az árok. Mondtad, hogy ez nem a mi területünk, hanem a József Attila utca 
a közútkezelőhöz tartozik.  
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Ez nem probléma, a földmunkában tudunk segíteni Takács Bélának. Rendben van, 
megnézzük a területet. 
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Papp Attila képviselő 
Többen kérdezték, hogy tervezzük-e a faluújság, a NYIRlevél megjelentetését? Úgy 
tudom, tervezünk falunapot, akkor előtte kellene megjelentetni az újságot.  
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Teljesen jogos a felvetés, azért nem jelent meg újság, mert nem fért bele az 
önkormányzati hivatal dolgozóinak kapacitásába. Valakivel egy megbízásos szerződést 
fogunk kötni, és akkor tervezünk újság megjelentetését. 
 
Papp Attila képviselő 
Azt lehet kötni azzal is, aki eddig készítette az újságot!  
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Rendben. 
 
Fekete József Attiláné nyirádi lakos 
A vegyes ügyek keretében szeretnék szót kérni. Nagyjából felvetettek minden kérdést a 
képviselők, amiért én ma eljöttem erre az ülésre. Többek között a Széchenyi utca vége, 
mely nem csak rossz, hanem nagyon balesetveszélyes is. Ott nem csak autók járnak, 
hanem kerékpárosok és gyalogosok is. A legfőbb problémám nekem a Szeptember 4. 
utca, de ahogy hallom, ott is várható valami megoldás. Katasztrofális a mostani helyzet, 
amióta ott lakunk, 17 éve nyeljük a port.  
Hosszú évek óta téma a kerékpárút, amely a TSZ majorhoz vezetne. Beszélünk róla, 
többször szólok, és nem történik semmi. Nálunk, a BEO Kft.-nél kb. 100 ember dolgozik, a 
Fibrothermikánál is 60-70 ember, ezek az emberek naponta életveszélyben vannak. Aki 
reggel 6 órakor közlekedik, látja, hogy a nyerges autók olyan sebességgel közlekednek, 
ami elfogadhatatlan és nagyon veszélyes a kerékpározókra nézve.  
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Három hónapja készült el a kerékpárút engedélyes terve, mely nélkül nincsen építkezés. 
Jogerőre emelkedett, tehát ettől kezdve lehet megvalósítani. Mind az önkormányzat, mind 
a BEO Kft. és mind a Fibrothermika Kft. érdekelt a kerékpárút megépítésében. Közös 
pénzügyi alapot hozunk létre, ez majd a tárgyalások következménye lesz, és akkor tudjuk 
elkészíttetni a kerékpárutat.  
 
Papp Attila képviselő 
Amikor szélesítették a hidat, az a kb. egy méteres rész alkalmatlan a párhuzamos 
kerékpár közlekedésre. Abban kell gondolkodni, amikor fel lesz mérve, hogy egy fahidat 
lenne szükséges a híd mellé építeni csak a gyalogos és a kerékpáros közlekedés részére. 
Számtalan helyen alkalmaznak ilyen megoldást a Balaton partján is. A mérete miatt a 
jelenlegi híd-járda szélesség nem alkalmas arra, hogy azon biciklis forgalom haladjon.  
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Rendben, szem előtt fogjuk tartani. 
Kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat?  
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Megállapítom, hogy mai ülésünknek több napirendi pontja és több hozzászólása nincs: 
Köszönöm képviselő-társaim munkáját, az ülést 1750 órakor bezárom. 
 

Kmf. 
 
 
 
 


