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Jegyzőkönyv 
 
Készült:  Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

nyilvános, rendkívüli üléséről 
 
Az ülés helye:  Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 
   Nyirád, Szabadság u. 3. 
 
Az ülés időpontja: 2015. szeptember 24. 1700 óra 
 
A képviselő-testületi ülésre meghívottak: 
 
1. Nagy Gábor  alpolgármester 
2. Andrónyi Miklós  képviselő 
3. Horváth Zoltán  képviselő 
4. Németh András  képviselő; az Összefogás Nyirádért Egyesület elnöke 
5. Németh Jenő  képviselő 
6. Papp Attila   képviselő; a Polgárőrség elnöke 
7. Lovasi Erika  jegyző 
8. Molnárné Farkas Rita Szociális Segítő Központ vezetője 
9. Szabóné Kecskés Mária  óvodavezető 
10. Hockné Kárer Gyöngyi  élelmezésvezető 
11. Óvodai Szülők Közössége  Bodó Márta  
12. Iskolai Szülők Közössége Molnárné Mencseli Katalin  
13. Búzavirág Nyugdíjas Klub  Kovács József 
14. Kék Cinke Alapítvány   Bokorné Tasner Márta 
15. Nyirád és Térsége Nagycsaládosainak Közhasznú Egyesülete  

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

Kovács Tibor 
Nyirád község lakossága 
 
Az ülésen jelen vannak: 
 
1. Sarkadi-Nagy András polgármester 
2. Nagy Gábor   alpolgármester 
3. Andrónyi Miklós  képviselő 
4. Horváth Zoltán  képviselő 
5. Németh Jenő  képviselő 

 
Lovasi Erika jegyző 
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Molnárné Farkas Rita  a Szociális Segítő Központ vezetője 
Molnárné Vagányi Diána  pénzügyi ügyintéző 
Puha Edina    pénzügyi ügyintéző 
 
 
A képviselő-testület létszáma: 7 fő 
 
Jelenlévő képviselők száma:  5 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 5 
fő van jelen, az ülés határozatképes. Papp Attila képviselő indokolt távolmaradását előre 
bejelentette, Németh András képviselő betegsége miatt nem tud részt venni az ülésen. 
 
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. Beszámoló az átruházott hatáskörben a polgármester által hozott 

döntésekről 
Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András polgármester 
 

2. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András polgármester 
 

3. Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2015. I. félévi gazdálkodásáról 
Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András polgármester 
 

4. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete módosításának 
megtárgyalása 
Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András polgármester 
 

5. A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatának 
megtárgyalása 
Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András polgármester 
 

6. Pályázat benyújtásának megtárgyalása a szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra 
Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András polgármester 
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7. Pályázat ismételt kiírásának megtárgyalása nem közművel összegyűjtött 
lakossági szennyvíz elszállítására 
Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András polgármester 
 

8. A DRV Zrt. 2016-2030. évi beruházási-felújítási és pótlási tervének 
megtárgyalása 
Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András polgármester 
 

9. Vegyes ügyek 
 
 
 
1. BESZÁMOLÓ AZ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN A POLGÁRMESTER ÁLTAL 
HOZOTT DÖNTÉSEKRŐL 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. Várom a kérdéseket, 
észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az átruházott 
hatáskörben általam hozott döntésekről szóló beszámoló előterjesztés szerinti 
elfogadásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
63/2015. (IX.24.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az átruházott 
hatáskörben a polgármester által hozott döntésekről szóló beszámolót. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: azonnal 
 

A beszámoló e jegyzőkönyv 1. melléklete 
 
 
 
 
2. BESZÁMOLÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 
HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. Várom a kérdéseket, 
észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a lejárt 
határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló előterjesztés 
szerinti elfogadásáról! 
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A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
64/2015. (IX.24.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a lejárt 
határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: azonnal 
 

A beszámoló e jegyzőkönyv 2. melléklete 
 
 
 
 
 
3. BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2015. I. FÉLÉVI 
GAZDÁLKODÁSÁRÓL 
 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést önkormányzatunk első féléves 
gazdálkodásáról. Az időarányos teljesítések általában megfelelőek, néhány eltolódás, a 
magasabb százalékos teljesítés pl. a nyári fűnyírásokra és az intézmények nyári festésére 
vezethetők vissza, mert ezeknek a munkáknak a nagy része az első félévben megvalósult. 
Önkormányzatunk és intézményeinek gazdálkodása megfelelő. Várom a kérdéseket, 
észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs.  
 
Kérem, először szavazzunk a Szociális Segítő Központ I. félévi költségvetési 
beszámolójának előterjesztés szerinti elfogadásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
  
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
65/2015. (IX.24.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

6.056 eFt bevételi és 
6.001 eFt kiadási  
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főösszeggel elfogadja a Szociális Segítő Központ 2015. I. félévi 
költségvetési beszámolóját. 
 
Felelős:   Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

A beszámoló e jegyzőkönyv 3. melléklete 
 
 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Kérem, szavazzunk a Nyirádi Nyitnikék Óvoda I. félévi költségvetési beszámolójának 
előterjesztés szerinti elfogadásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
66/2015. (IX.24.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

20.103 eFt bevételi és 
20.174 eFt kiadási  

 
főösszeggel elfogadja a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2015. I. félévi 
költségvetési beszámolóját. 
 
Felelős:   Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

A beszámoló e jegyzőkönyv 3. melléklete 
 
 
 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Kérem, szavazzunk a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal I. félévi költségvetési 
beszámolójának előterjesztés szerinti elfogadásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
67/2015. (IX.24.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

21.091 eFt bevételi és 
19.799 eFt kiadási  

 
főösszeggel elfogadja a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. I. 
félévi költségvetési beszámolóját. 
 
Felelős:   Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

A beszámoló e jegyzőkönyv 3. melléklete 
 
 
 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Kérem, szavazzunk Nyirád Község Önkormányzata I. félévi költségvetési beszámolójának 
előterjesztés szerinti elfogadásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
68/2015. (IX.24.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

109.767 eFt bevételi és 
114.289 eFt kiadási  

 
főösszeggel elfogadja Nyirád Község Önkormányzata 2015. I. félévi 
költségvetési beszámolóját. 
 
Felelős:   Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

A beszámoló e jegyzőkönyv 3. melléklete 
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4. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE 
MÓDOSÍTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. Várom a kérdéseket, 
észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs.  
Az év közbeni változásokat követve az előirányzatok módosítása megtörtént, kirívó 
eltérések nincsenek. 
 
Kérem, először szavazzunk a Szociális Segítő Központ 2015. évi költségvetésének 
előterjesztés szerinti módosításáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
69/2015. (IX.24.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

14.355 eFt bevételi és 
14.355 eFt kiadási  

 
főösszeggel elfogadja a Szociális Segítő Központ 2015. évi módosított 
költségvetését. 
 
Felelős:   Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

A módosított költségvetés e jegyzőkönyv 4. melléklete 
 
 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Kérem, szavazzunk a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2015. évi költségvetésének előterjesztés 
szerinti módosításáról! 
 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
70/2015. (IX.24.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

43.735 eFt bevételi és 
43.735 eFt kiadási  

 
főösszeggel elfogadja a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2015. évi módosított 
költségvetését. 
 
Felelős:   Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

A módosított költségvetés e jegyzőkönyv 4. melléklete 
 
 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Kérem, szavazzunk a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének 
előterjesztés szerinti módosításáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
71/2015. (IX.24.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

39.971 eFt bevételi és 
39.971 eFt kiadási  

 
főösszeggel elfogadja a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 
módosított költségvetését. 
 
Felelős:   Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

A módosított költségvetés e jegyzőkönyv 4. melléklete 
 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Az intézmények módosított költségvetései beépülnek az önkormányzat költségvetésébe. 
Kérem, szavazzunk az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet 
előterjesztés szerinti módosításáról! 
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A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 
1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A rendelet e jegyzőkönyv 5. melléklete 

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 1/2015. (II.23.) rendelet  
e jegyzőkönyv 6. melléklete 

 
 
 
 
5. A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
FELÜLVIZSGÁLATÁNAK MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. A jelenlegi szabályozás idejét 
múlta, a jogszabályi változásokhoz kellett igazítani a talajterhelési díjról szóló 
rendeletünket: Mint ahogy az előterjesztésben szerepel, javasolom az eddigi szabályozás 
hatályon kívül helyezését és új rendelet megalkotását e tárgyban. Várom a kérdéseket, 
észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a talajterhelési 
díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról szóló rendelet előterjesztés 
szerinti megalkotásáról!  
 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról 
 

A rendelet e jegyzőkönyv 7. melléklete 
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6. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA A SZOCIÁLIS CÉLÚ 
TÜZELŐANYAG VÁSÁRLÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSRA 
 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. A pályázati kiírásról szóló 
szabályozás megjelöli, hogy mely az a szociális ellátásokban részesülő kör, amely 
figyelembe vehető a szociális tűzifa igény benyújtásakor. Településünkön 60 fő érintett, 
tehát 120 m3 tűzifára adhatjuk be a pályázatot. Várom a kérdéseket, észrevételeket. 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk szociális célú tüzelőanyag 
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra pályázat benyújtásáról az előterjesztés 
szerint! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
72/2015. (IX.24.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. 
törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 13. A 
helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatás jogcím szerinti „a települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
kiegészítő támogatása” című pályázatra. 
 
A képviselő-testület a pályázatát 120 m3 kemény lombos fafajta 
mennyiségre nyújtja be. 
 
A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a 120 
m3 szociális célú tűzifa vásárlásához 1000 Ft/erdei m3 + áfa önrészt 
biztosít.  
 
Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől 
ellenszolgáltatást nem kér. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 
támogatás igénybejelentésének elkészítéséről és a Magyar 
Államkincstárhoz történő benyújtásáról gondoskodjon. 
 
Felelős:   Sarkadi-Nagy András polgármester és 

Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2015. szeptember 30. 
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7. PÁLYÁZAT ISMÉTELT KIÍRÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA NEM KÖZMŰVEL 
ÖSSZEGYŰJTÖTT LAKOSSÁGI SZENNYVÍZ ELSZÁLLÍTÁSÁRA 
 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. Mivel az előző két felhívásra nem 
jelentkezett egyetlen vállalkozó sem, ezért a Kormányhivatal iránymutatása szerint 
ismételten ki kell írnunk a pályázatot. A felhívást az előterjesztésben szereplő 5 vállalkozó 
részére fogjuk megküldeni. Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy 
hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a pályázati felhívás előterjesztés szerinti ismételt 
kiírásáról és az előzőleg meghirdetett pályázat eredménytelenné nyilvánításáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
73/2015. (IX.24.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete eredménytelennek 
nyilvánítja a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére 
vonatkozóan az 52/2015. (VI.30.) határozata szerint másodszorra 
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. szeptember 28. 
 

A pályázati felhívás e jegyzőkönyv 8. melléklete 
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8. A DRV ZRT. 2016-2030. ÉVI BERUHÁZÁSI-FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI 
TERVÉNEK MEGTÁRGYALÁSA 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Képviselő-társaim megkapták a DRV Zrt. írásos előterjesztését. Andrónyi Miklós képviselő 
segítségét kérem, mivel szakterülete ez a téma. A 2016-2030. év közötti beruházási-
felújítási és pótlási tervről van szó, a DRV Zrt. beállította, hogy mit kíván ezen időszakban 
Nyirád ivóvízellátása és a szennyvíztisztítás vonatkozásában megtenni. A tűzivíz csapok 
cseréje többször is szerepel, szinte évente beállítanak ilyen beruházást. Hangsúlyozni 
szeretném, hogy ezek a felújítási munkák kimondottan az eszközhasználati díj erejéig 
támogathatók részünkről, és ezt a határozatokban külön megfogalmazni javasolom. 
Egyébként nem tartozik szorosan a témához, de még augusztusban közöltem a DRV Zrt.-
vel, hogy a szennyvíztisztító telep áramfogyasztását az önkormányzat fizeti, és azt 
visszamenőlegesen az eszközhasználati díj terhére el kívánom számolni.  
 
Andrónyi Miklós képviselő 
Azt javasolom, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat a megfelelő 
logikai sorrendben fogadjuk el. A DRV Zrt. azt kérte, hogy mind a pótlás, mind a felújítás 
terén ezeket a munkákat, melyeket felsorol, ő végezhesse el. Pótlás és felújítás terén a 
víziközmű törvény valóban a szolgáltatót nevesíti, míg a beruházások tekintetében ez nem 
kötött. Gondoljunk arra pl., ha az önkormányzat egy újabb utcát kíván közművesíteni, ha 
ezt így fogadnánk el, akkor azzal a DRV Zrt.-t kellene megbíznunk. Javasolom, hogy a 
meghatalmazás csak a felújításra és a pótlásra szóljon. 
Vannak elírások a határozati javaslatban, ugyanazt írja le, nem veszi külön az ivóvizet és 
a szennyvizet, illetve van olyan tűzcsap csere, amit megtervez 2017-ben és 2018-ban is, 
2017-ben 400 ezer forintért, 2018-ban ugyanazt 300 ezer forintért. Javasolom, hogy 
levélben jelezzük ezt a DRV Zrt.-nek, pontosítsa ezeket a sorokat, és azt küldje meg 
nekünk, ne így menjen tovább a terv a MEKH-be! A beruházások terén is van két olyan 
tétel, ami teljesen ugyanaz, szivattyúcseréről szól 2028-ban és 2029-ben, és mindkettő az 
I-es átemelőnél található.   
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Köszönöm Andrónyi Miklós segítő észrevételeit. Javasolom a határozatokat úgy 
meghozni, hogy a pótlási és felújítási feladatok elvégzésével a DRV Zrt-t bízzuk meg, a 
beruházások tekintetében pedig adott esetben az önkormányzat dönt a kivitelezőről.  
 
Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az előterjesztés szerinti 
határozatok meghozataláról, először az előterjesztett Gördülő Fejlesztési Terv 
elfogadásáról a vízmű vonatkozásában, az elhangzott kiegészítések és javítások 
figyelembevételével! 
 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
74/2015. (IX.24.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 84193-13-
10/2014. iktatószámú működési engedély módosítása iránti kérelemben 
szereplő Nyirád községi vízmű ellátásért felelőse, a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a szerinti, a Dunántúli 
Regionális Vízmű Zrt. által 2016-2030. időszakra elkészített Gördülő 
Fejlesztési Tervet elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a benne szereplő 
felújítási, pótlási és beruházási munkákat az adott évben esedékes, 
elkülönítetten kezelt eszközhasználati díj erejéig támogatja. 
 
Felelős:   Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

Nyirád községre vonatkozó 2016-2030. évi beruházási-felújítási és  
pótlási terv e jegyzőkönyv 9. melléklete 

 
 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Kérem, szavazzunk a vízmű vonatkozásában a DRV Zrt. meghatalmazásáról az 
előterjesztés szerint, az elhangzott kiegészítések és javítások figyelembevételével! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
75/2015. (IX.24.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 84193-13-
10/2014. iktatószámú működési engedély módosítása iránti kérelemben 
szereplő Nyirád községi vízmű ellátásért felelőse, a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a szerint 
felhatalmazzunk a polgármestert, hogy a gördülő fejlesztési tervvel 
kapcsolatos feladatokban megfogalmazott felújítások és pótlások 
elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t hatalmazza meg a 
következők szerint: 
 

Meghatalmazás 
 
Alulírott Sarkadi-Nagy András, mint Nyirád Község Önkormányzatának 
polgármestere, Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
75/2015. (IX.24.) határozata alapján meghatalmazom a Dunántúli 
Regionális Vízmű Zrt.-t (8600 Siófok, Tanácsház utca 7.), hogy Nyirád 
Község víziközmű-rendszerére vonatkozó 2016-2030. időszakra szóló 
Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek 
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teljesítésével, ezen belül meghatalmazom különösen, de nem kizárólag 
azzal, hogy 
 

a) a Gördülő Fejlesztési Tervet készítse, el, 
b) a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint 

a végrehajtására kiadott 58/2013. (II.27.) Korm.rendelet által 
megállapított önkormányzati véleményezés átvételét követően a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be, 
és 

c) a jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje Nyirád Község 
Önkormányzatát.  

 
Felelős:   Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal és folyamatos 

 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Kérem, szavazzunk a szennyvízelvezető és tisztító rendszer vonatkozásában a Gördülő 
Fejlesztési Terv előterjesztés szerinti elfogadásáról, az elhangzott kiegészítések és 
javítások figyelembevételével! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
76/2015. (IX.24.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 84193-13-
10/2014. iktatószámú működési engedély módosítása iránti kérelemben 
szereplő Nyirád szennyvízelvezető és tisztító rendszer ellátásért felelőse, 
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a szerinti, a 
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által 2016-2030. időszakra elkészített 
Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a benne 
szereplő felújítási, pótlási és beruházási munkákat az adott évben 
esedékes, elkülönítetten kezelt eszközhasználati díj erejéig támogatja. 
 
Felelős:   Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Kérem, szavazzunk a szennyvízelvezető és tisztító rendszer vonatkozásában a DRV Zrt. 
meghatalmazásáról az előterjesztés szerint, az elhangzott kiegészítések és javítások 
figyelembevételével! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
77/2015. (IX.24.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 84193-13-
10/2014. iktatószámú működési engedély módosítása iránti kérelemben 
szereplő Nyirád szennyvízelvezető és tisztító rendszer ellátásért felelőse, 
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a szerint 
felhatalmazzunk a polgármestert, hogy a gördülő fejlesztési tervvel 
kapcsolatos feladatokban megfogalmazott felújítások és pótlások 
elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t hatalmazza meg a 
következők szerint: 
 

Meghatalmazás 
 
Alulírott Sarkadi-Nagy András, mint Nyirád Község Önkormányzatának 
polgármestere, Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
77/2015. (IX.24.) határozata alapján meghatalmazom a Dunántúli 
Regionális Vízmű Zrt.-t (8600 Siófok, Tanácsház utca 7.), hogy Nyirád 
Község szennyvízelvezető és tisztító rendszerére vonatkozó 2016-2030. 
időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati 
kötelezettségek teljesítésével, ezen belül meghatalmazom különösen, de 
nem kizárólag azzal, hogy 
 

a) a Gördülő Fejlesztési Tervet készítse, el, 
b) a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint 

a végrehajtására kiadott 58/2013. (II.27.) Korm.rendelet által 
megállapított önkormányzati véleményezés átvételét követően a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be, 
és 

c) a jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje Nyirád Község 
Önkormányzatát.  

 
Felelős:   Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal és folyamatos 

 
 
 
 
9. VEGYES ÜGYEK 
 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Arany Attila és Földi Marianna a 32/2015. (IV.29.) határozatunk szerint megvásárolta a 
Szeptember 4. utca 19. szám alatti beépítetlen telket. A határozatban az szerepelt, hogy 
az ingatlan vételára 600 ezer forint, mely ÁFA mentes. Azonban utóbb kiderült, hogy mivel 
az önkormányzat nyilvántartásában ez a telek építési telekként szerepel, és a vétel célja is 
családi ház építése, hiába, hogy a földhivatali nyilvántartásban kivett beépítetlen 
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területként van nyilvántartva, az ÁFA-t a vevőknek meg kell fizetniük. E szerint kell 
módosítanunk a határozatot, kérem, szavazzunk erről! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
78/2015. (IX.24.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 32/2015. (IV.29.) 
határozatában a Nyirád, Szeptember 4. utca 19. szám alatti (911/56 hrsz) 
ingatlan eladási árát 600.000 Ft-ban állapította meg. 
 
A képviselő-testület a 32/2015. (IV.29.) határozatát akként módosítja, hogy 
az ingatlan eladási árát 600.000 Ft + 162.000 Ft ÁFA = 762.000 Ft-ban 
állapítja meg. 
 
1. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről a 

vevőket – Arany Attilát és Földi Mariannát – értesítse. 
 
2. A képviselő-testület felhívja a vevőket, hogy a vételár különbözetét az 

önkormányzat pénztárába fizessék be. 
 
Felelős:   Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  1. pont: 2015. október 9. 

2. pont: 2015. november 15. 
 
 
 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Képviselő-testületünk korábban már döntött arról, hogy aki a megvásárolt építési telekre 
bevezetteti a vizet és a villanyt, valamint jogerős építési engedéllyel rendelkezik, az a 
nettó vételárat letelepedési támogatás címén visszakapja. A támogatási szerződés 
aláírásával a vevők vállalják, hogy az ingatlanon három éven belül lakóházat építenek, azt 
15 évig nem adják el, és hozzájárulnak ahhoz, hogy az önkormányzat javára a 15 évre 
szóló elidegenítési tilalmat a földhivatali ingatlan-nyilvántartásba bevezessék. 
 
Arany Attila és Földi Marianna az építkezést megkezdte, a feltételeket teljesítette. 
Javasolom, hogy miután megfizették az ingatlan árának különbözetét, részükre a nettó 
vételárat, 600.000 Ft-ot, mint letelepedési támogatást utaljuk vissza. Kérem, szavazzunk! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
79/2015. (IX.24.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 600.000 Ft letelepedési 
támogatásban részesíti Arany Attila csabrendeki és Arany-Földi Marianna 
nyirádi lakosokat, akik az önkormányzattól 2015. május 13-án 
megvásárolt, Nyirád 911/56 hrsz-ú, természetben a 8454 Nyirád, 
Szeptember 4. utca 19. szám alatti beépítetlen területre, a telekhatáron 
belülre az ivóvizet és a villanyáramot bevezettették, valamint az ingatlanon 
lakóépület építésére jogosító, jogerős építési engedéllyel rendelkeznek. 
 
A támogatás feltétele, hogy a támogatottak támogatási szerződés 
aláírásával vállalják, hogy az ingatlanon három éven belül lakóházat 
építenek, és azt 15 évig nem adják el. A támogatottak hozzájárulnak 
ahhoz, hogy az önkormányzat javára a 15 évre szóló elidegenítési tilalmat 
a földhivatali ingatlan-nyilvántartásba bevezessék. 
 
A támogatási szerződésben a felek rögzítik, hogy a jogerős 
használatbavételi engedély megszerzését követő 10 napon belül az 
építkezők Nyirád községben állandó lakóhelyet létesítenek.  
 
A támogatási szerződésben rögzítik továbbá, hogy ha a támogatottak a 
szerződésben vállalt kötelezettségüket megszegik, a letelepedési 
támogatásnak az évenkénti inflációval növelt összegét az 
önkormányzatnak visszafizetik. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ügyfelekkel a 
támogatási szerződést kösse meg. 
 
A képviselő-testület megbízza dr. Kocsis József ügyvédet a támogatási 
szerződés elkészítésével, ellenjegyzésével és a jogügylet teljesedése 
érdekében szükség szerint teendő jognyilatkozat tételére is kiterjedő, a 
földhivatal előtti képviselettel. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ügyfeleket a 
döntéséről e határozat megküldésével tájékoztassa. 
 
Felelős:   Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2015. október 9. 

 
 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az előírt szeptember 30-i határidőre nem sikerül 
a jogerős építési engedélyt megszereznünk az óvodabővítésre vonatkozóan. Mint 
tudjátok, a tervek elkészítését a BauMondi Kft. vállalta, és az óvodabővítésre vonatkozó 
pályázatunk nem nyert támogatást, de várólistára került. Vállaltuk, hogy az építési 
engedélyt szeptember 30-ig megszerezzük, de ez a BauMondi Kft. mulasztása miatt nem 
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történt meg. Tegnapelőtt az ügyintézőnk beszélt az építőipari céggel, és azt ígérték, hogy 
a cégvezető beszélni fog velem, de azóta sem kerestek. A pályázati támogatásra a 
megmaradó pénzből kerülhetett volna sor, bár véleményem szerint nem sok esélyünk volt 
rá.  
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Annyi tennék hozzá, hogy a hivatalunk részéről nagyon korrektül figyelemmel kísérték a 
vállalásunkat, és július elejétől kb. negyvenszer beszéltem a BauMondi Kft. képviselőjével, 
többféle hangnemben és stílusban, valamint személyes találkozókra mentem el. 
Mindvégig azt ígérték, hogy határidőre meglesz az építési engedély. Személyes ügynek 
éreztem, mivel én hoztam az önkormányzathoz ezt a vállalkozást a korábbi ismeretségem 
és tapasztalataim alapján. A tervező jóhiszemű volt, nem rajta múlt a dolog. Úgy 
gondolom, hogy együttes erővel el fogjuk érni, hogy az építési engedély meglegyen, mert 
sokat dolgoztunk ezen. Az tény, hogy a pályázat második, tartalék köréből így 
önkormányzatunk kiesik. Tehát a céget én hoztam az önkormányzathoz, ezért részben 
személyes felelősségemnek érzem azt, hogy a vállalás nem sikerült. A terveztetés díja 
300.000 Ft + ÁFA volt. A felelősségemet kb. 300 ezer Ft-ig érzem, tehát a díj nettó részét 
a tiszteletdíjamból – amennyiben megszavazza a testület – megfizetem az 
önkormányzatnak. 
 
Németh Jenő képviselő 
Miért kéne ilyet tenni? Ez úgy jönne ki, mintha téged hibáztatnák azért, mert nem készült 
el határidőre az engedélyes terv. 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Ez felelősségvállalás. A határidő szorított, én hoztam a céget, egy közös ismerősünk 
ismerőse volt, és ezt felelősségnek érzem. Ha nincs az ismeretség, valószínűleg sokkal 
agresszívebb lettem volna, és a harmadik sikertelen körben megfenyegettem volna őket a 
bírósággal. 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Köszönöm az alpolgármester felajánlását, ebbe a hibába én is beleeshettem volna akár 
egy másik céggel, és bekövetkezhetett volna ez a helyzet. Javasolom, hogy a képviselő-
testület a felajánlást ne fogadja el. Abból viszont tanultam, amit Andrónyi Miklós képviselő 
hétfőn mondott, és az elkövetkezendő időben így fogok tenni, hogy a tervező a díj 60 %-át 
megkapja, amikor a tervdokumentáció elkészül, a maradék 40 %-ot pedig akkor, ha 
határidőre leteszi elénk az engedélyes tervet.  
 
Andrónyi Miklós képviselő 
Pont ma megnéztem a munkahelyemen egy ilyen szerződést, mely úgy szólt, hogy 80 % 
díjkifizetés akkor történik meg, amikor a tervező benyújtja az engedélyező hatósághoz a 
kész terveket, a maradék 20 % kifizetésére pedig akkor kerül sor, amikor kezünkben van 
az engedély. Ez a reális, mert elég sok munka van benne, a 60 % kevés lenne a 
munkához képest. Javasolom, hogy a jövőben az ilyen szerződésekben szerepeljen a 
kötbér fizetési kötelezettség is, amit jogszabály ír elő. Van meghiúsulási kötbér, késedelmi 
kötbér, ezeket a szerződésben rögzíteni kell. 
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Sarkadi-Nagy András polgármester 
Ha a jövőben ilyen szerződést kötünk, mindenképpen kérni fogom a segítségedet.  
 
Két dologról kell szavaznunk. Először kérem, szavazzunk az alpolgármester 
felajánlásának elutasításáról! 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Személyes érintettségemet jelentem be. 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Javasolom, hogy személyes érintettsége ellenére ne zárjuk ki Nagy Gábor képviselőt 
abból a szavazásból, mely arra vonatkozik, hogy az általa felajánlott 300 ezer forint 
tiszteletdíjat, mint az óvoda tervezési díjának részbeni fedezetét a képviselő-testület ne 
fogadja el. Kérem, szavazzunk! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
80/2015. (IX.24.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége 
ellenére nem zárja ki Nagy Gábor alpolgármestert abból a szavazásból, 
mely az általa felajánlott 300 ezer forint elfogadására vonatkozik. 
 
Felelős:   Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Kérem, szavazzunk arról, hogy a képviselő-testület nem fogadja el a Nagy Gábor 
alpolgármester által felajánlott 300 ezer forintot, mely felajánlást az óvodabővítés tervezési 
díjához történő hozzájárulásként tette. 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen és 1 
nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
81/2015. (IX.24.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete nem fogadja el a Nagy 
Gábor alpolgármester által felajánlott 300 ezer forintot, mely felajánlást az 
óvodabővítés tervezési díjához történő hozzájárulásként tette. 
 
Felelős:   Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 
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Sarkadi-Nagy András polgármester 
Kérem, szavazzunk arról, hogy a jövőben megkötendő tervezői vállalkozási 
szerződéseknél a vállalási díj 80 %-át akkor kapja meg a tervező, amikor benyújtja a tervet 
az engedélyező hatósághoz, a 20 %-ot pedig akkor, amikor az önkormányzat a jogerős 
engedélyt megkapja. 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
82/2015. (IX.24.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jövőben megkötendő 
minden tervezői vállalkozási szerződésben a következő fizetési 
feltételeket rögzíti: 
 
Az önkormányzat a tervező részére megállapított tervezői díj 80 %-át akkor 
fizeti meg, amikor a terv az engedélyező hatósághoz benyújtásra került, a 
díj 20 %-át pedig akkor, amikor az önkormányzat a jogerős engedélyt a 
hatóságtól megkapta. 
 
Felelős:   Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal és folyamatos 

 
 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Az önkormányzat vásárolt egy fűnyíró traktort és egy motoros aljnövény tisztítót 
tartozékokkal, melyek ára összesen 1.705.147 Ft volt. Papp Attila és Horváth Zoltán 
képviselőtársaimhoz csatlakozva ezen összeg egy részének fedezetéül felajánlom a 2015. 
augusztus 1. és 2015. november 30. közötti időszakra járó, összesen 797.560 Ft 
alpolgármesteri 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 fedezetére 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 Nagy 
Gábor alpolgármestert 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 
83/2015. (IX.24.) határozata 

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

 
 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Kérem, szavazzunk a Nagy Gábor alpolgármester által felajánlott tiszteletdíj elfogadásáról 
és felhasználásáról az előterjesztés szerint!  
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
84/2015. (IX.24.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 2015. 
augusztus 1. napjától 2015. november 30. napjáig Nagy Gábor 
alpolgármesternek járó, általa az önkormányzat javára felajánlott, 
összesen 797.560 Ft képviselői tiszteletdíjat.  
 
A képviselő-testület jóváhagyja, hogy ezt az összeget az önkormányzat 
egy fűnyíró traktor, egy motoros aljnövény tisztító, valamint tartozékaik 
árának fedezetére fordítsa. 
 
Felelős:   Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  azonnal 

 
 
 
Sarkadi-Nagy András polgármester 
Tájékoztatom a testületet, hogy Takács Béla kérésére a házuk előtt a hídgyűrű cseréje 
megtörtént, melyhez az önkormányzat 4 fő közfoglalkoztatott munkájával járult hozzá. 
Takács Béla, míg egészséges volt, tett annyit a falu érdekében, hogy ezzel mi tartoztunk 
neki. 
 
Köszönöm mindazoknak a részvételét és segítségét, akik a falunapon ott voltak, szerintem 
jól sikerült a rendezvény. 
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Kérdezem, hogy van-e valakinek egyéb észrevétele, mondanivalója? Megállapítom, hogy 
mai ülésünknek több napirendi pontja és több hozzászólás nincs. Köszönöm képviselő-
társaim munkáját, az ülést 1750 órakor bezárom. 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 


