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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. december 30. 1000 óra
A képviselő-testületi ülésre meghívottak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nagy Gábor
Andrónyi Miklós
Horváth Zoltán
Németh András
Németh Jenő
Papp Attila
Lovasi Erika

alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő; az Összefogás Nyirádért Egyesület elnöke
képviselő
képviselő; a Polgárőrség elnöke
jegyző

Az ülésen jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.

Nagy Gábor
Horváth Zoltán
Németh András
Németh Jenő
Papp Attila

Lovasi Erika

alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző

A képviselő-testület létszáma: 7 fő
Jelenlévő képviselők száma:

5 fő

Az ülést vezeti:

Nagy Gábor alpolgármester

Jegyzőkönyvvezető:

Kovács Károlyné igazgatási ügyintéző

Nagy Gábor alpolgármester
Tisztelettel köszöntelek benneteket a rendkívüli testületi ülésen, melynek az apropója a
polgármester úr halála. Mindenek előtt kérem, hogy egyperces néma felállással
tisztelegjünk az emléke előtt!
Tisztelgés
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Nagy Gábor alpolgármester
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 tagjából 5 fő van jelen, az ülés határozatképes.
Jelen ülésünket telefonon hívtam össze, Andrónyi Miklós képviselő bejelentette indokolt
távolmaradását.
A mai testületi ülésnek – amennyiben egyetértetek vele – két napirendi pontja van.
Egyrészt, hogy tájékoztassuk egymást a jelen helyzetről, másrészt indítványozom, hogy a
polgármester urat nyilvánítsuk az önkormányzat saját halottjának. Amennyiben a család
erre nyitott, megteszem az ezzel kapcsolatos, szükséges lépéseket. Kérdezem, hogy a
napirendi pontokkal kapcsolatban van-e észrevételetek? Megállapítom, hogy hozzászólás
nincs, a mai rendkívüli ülés napirendje a következő:
1. Tájékoztató a polgármester halála következtében kialakult helyzetről
Előterjesztő: Nagy Gábor alpolgármester
2. Az elhunyt polgármester önkormányzat saját halottjává nyilvánításának
megtárgyalása
Előterjesztő: Nagy Gábor alpolgármester

1. TÁJÉKOZTATÓ A POLGÁRMESTER HALÁLA KÖVETKEZTÉBEN KIALAKULT
HELYZETRŐL
Nagy Gábor alpolgármester
Mint arról tájékoztattalak benneteket, Sarkadi-Nagy András polgármester tegnap este,
2015. december 29-én váratlanul elhunyt.
Javasolom, hogy a január 1-jére általa tervezett újévköszöntő ne legyen megtartva.
Tájékoztattam a halálesetről a környező polgármestereket, Ajkát, Halimbát, Szőcöt.
A családdal egyeztetni fogok a temetésről, arról, hogy ők mit szeretnének és mik az
elképzeléseik.
Németh Jenő képviselő
Kérlek, hogy a képviselő-testület nevében fejezd ki részvétünket a családnak.
Nagy Gábor alpolgármester
Igen, természetesen.
Arra kérlek benneteket, hogy ha bármilyen intéznivaló, vagy döntéshelyzet van,
keressetek bátran. Amíg nem lesz új polgármestere a községnek, én viszem az ügyeket
tovább az önkormányzatban. A jegyző asszony számba veszi az időközi polgármester
választással kapcsolatos feladatokat, elkezdi a választási eljárás előkészítését.
A jövő héten munkamegbeszélést tervezek tartani a folyó ügyek és feladatok
megtárgyalásával kapcsolatban, hogy tudjuk, hogyan kell ütemeznünk a tennivalóinkat.
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2. AZ ELHUNYT POLGÁRMESTER ÖNKORMÁNYZAT
NYILVÁNÍTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA

SAJÁT

HALOTTJÁVÁ

Nagy Gábor alpolgármester
Azt javasolom, hogy a polgármestert az önkormányzat tekintse saját halottjának, és
vállaljuk a temetéssel kapcsolatos összes költséget. Kérem, hozzuk meg határozatunkat
erről! A felmerült költségekről a temetést követő legközelebbi testületi ülésen tájékoztatlak
benneteket. Kérem, szavazzunk!
Az alpolgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
108/2015. (XII.30.) határozata
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat saját
halottjának tekinti Sarkadi-Nagy András polgármestert, aki 2015.
december 29-én meghalt.
A képviselő-testület megbízza az alpolgármestert, hogy az elhunyt
polgármester családjával ez ügyben egyeztessen, és az érintett
temetkezési vállalkozásnál járjon el.
A képviselő-testület a temetéssel kapcsolatos valamennyi költséget
vállalja, melynek fedezetét az önkormányzat 2015. évi költségvetésében, a
2014. évi maradvány terhére biztosítja.
A képviselő-testület felkéri az alpolgármestert, hogy a temetés
költségeiről a temetést követő legközelebbi testületi ülésen tájékoztassa a
képviselő-testület tagjait.
Felelős:
Határidő:

Nagy Gábor alpolgármester
a temetést követő következő képviselő-testületi ülés

Nagy Gábor alpolgármester
Megállapítom, hogy mai ülésünknek több napirendi pontja és több hozzászólás nincs.
Köszönöm képviselő-társaim munkáját, az ülést 1015 órakor bezárom.
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