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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: 2016. március 3. 1830 óra 
 
A képviselő-testületi ülésre meghívottak: 
 
1. Andrónyi Miklós  képviselő 
2. Horváth Zoltán  képviselő 
3. Németh András  képviselő; az Összefogás Nyirádért Egyesület elnöke 
4. Németh Jenő  képviselő 
5. Papp Attila   képviselő; a Polgárőrség elnöke 
6. Lovasi Erika  jegyző 
7. Molnárné Farkas Rita Szociális Segítő Központ vezetője 
8. Szabóné Kecskés Mária  óvodavezető 
9. Hockné Kárer Gyöngyi  élelmezésvezető 
10. Óvodai Szülők Közössége  Bodó Márta  
11. Iskolai Szülők Közössége Molnárné Mencseli Katalin  
12. Búzavirág Nyugdíjas Klub  Kovács József 
13. Kék Cinke Alapítvány   Bokorné Tasner Márta 
14. Nyirád és Térsége Nagycsaládosainak Közhasznú Egyesülete  

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

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

 
Lovasi Erika     jegyző 
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Kapa György érdeklődő, nyirádi lakos 
 
 
A képviselő-testület létszáma: 6 fő 
 
Jelenlévő képviselők száma:  6 fő 
 
Az ülést vezeti:    Nagy Gábor alpolgármester 
 
Jegyzőkönyvvezető:   Kovács Károlyné igazgatási ügyintéző 
 
 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 tagjából 
mind a 6 fő jelen van, az ülés határozatképes.  
 
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 civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 

rendelet megalkotásának megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor alpolgármester 
 

2. A településrendezési terv módosításának előkészítése 
Előterjesztő: Nagy Gábor alpolgármester 
 

3. Az önkormányzatnak ajándékba felajánlott ingatlan elfogadásának 
megtárgyalása  
Előterjesztő: Nagy Gábor alpolgármester 
 

4. Vegyes ügyek 
 
 
 
1. A CIVIL SZERVEZETEKNEK NYÚJTHATÓ ÖNKORMÁNYZATI 
TÁMOGATÁSOKRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
A költségvetés tárgyalásánál bővebben kifejtettem, hogy a jogszabályi környezethez való 
igazodás miatt változtatnunk kell a civil szervezetek támogatásának eddigi formáján. A 
jegyző elkészített egy rendelettervezetet, mely a jogszabályoknak megfelel, a témához 
tartozó előterjesztést megkaptátok. Köszönöm a nyirádi iskola vezetőjének, Németh 
Andrásné Farkas Gabriellának is a segítségét, aki részletes kiegészítő javaslatokat tett a 
rendelet tervezetünkhöz, melyeket a jegyző asszonnyal egyeztetve beépítettünk a 
tervezetbe. A képviselő-testület tagjaitól nagyobb mérvű javaslat nem érkezett, a kiküldött 
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rendelettervezetet elfogadásra javasolom. Leegyszerűsített módon, a lényeget 
megfogalmazva készült el a tervezet, az abban foglaltakat a civil szervezetek könnyen 
tudják alkalmazni.  
 
Az előterjesztésben olvashattátok a civil szervezeteknek szóló pályázati kiírás tervezetét 
is. A témának egy kényes pontja van, az egyház támogatása, ugyanis a jelenlegi 
jogszabályok nem teszik lehetővé az egyházközség támogatását, csak indirekt módon. 
Mert pl. az egyházközség kezelésében lévő temetőt az önkormányzat minden további 
nélkül tudja támogatni, a rendezvényeiket azonban nem áll módunkban pártolni.  
 
Andrónyi Miklós képviselő 
Ebben egyetértünk, mert eddig sem egyházi rendezvényeket támogattunk a képviselői 
tiszteletdíj felajánlásokból, hanem fejlesztési célra lettek azok felhasználva.  
 
Németh Jenő képviselő 
A civil szervezetek képviselőivel beszéljetek, hogy jogi oldalról tegyék rendbe a 
szervezeteiket, tisztában vannak-e azzal, hogy csak így kaphatnak támogatást? 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
A jogszabályi rendelkezések nem teszik lehetővé, hogy az önkormányzat olyan szervezet 
működését támogassa, melynek nincs cégbírósági bejegyzése. Ilyen pl. a nyugdíjas klub 
és a testépítők klubja. Ellenben a Nyirád Községért Közalapítvány kuratóriumának tagjaitól 
javaslat érkezett ennek a megoldására. A közalapítvány az alapító okirata szerint 
támogatja a sport- és kulturális rendezvényeket, tehát ezek a be nem jegyzett szervezetek 
a közalapítványon keresztül tudnak majd támogatásra pályázni. A közalapítvány lesz a 
gazdája és felelőse a felhasználásnak és a pályázati elszámolásnak is. 
 
Németh Jenő képviselő 
Jobbnak látnám, ha a nyugdíjas klub bejegyeztetné magát, és mint bejegyzett, hivatalos 
civil szervezet működne. Úgy tűnik, mintha a közalapítvány a be nem jegyzett szervezetek 
gyámja lenne. 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Nem gyámja, segítője! Miután megalkotjuk a civil szervezetek támogatásáról szóló 
rendeletünket és meghatározzuk a pályázati kiírás tartalmát, a civil szervezetek vezetőivel 
tartunk egy megbeszélést, melyen tájékoztatjuk őket a támogatás iránti pályázatokról, és 
arról, hogy milyen módon juthatnak hozzá a működésük támogatásához. 
 
Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a civil szervezeteknek 
nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló rendelet előterjesztés szerinti 
megalkotásáról! 
 
Az alpolgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete 

a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról 
 

A rendelet e jegyzőkönyv 1. melléklete 
 
 
 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Kérdezem, hogy a pályázati kiírással kapcsolatban van-e kérdésetek, észrevételetek? 
 
Németh András képviselő 
Javasolom, hogy a pályázat beadási határidejét valamennyivel későbbre tegyük, mert a 
március 31. rövidnek tűnik, főleg, ha még előtte egy tájékoztató célú összejövetelt is 
tervezel a civil szervezetek vezetői részére. 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Köszönöm az észrevételt. Kérem, szavazzunk a civil szervezeteknek nyújtandó 
támogatásra pályázat kiírásáról az előterjesztés szerint, annyi módosítással, hogy a 
pályázatok benyújtási határideje 2016. április 30. napja legyen! 
 
Az alpolgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
26/2016. (III.3.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet 
nyirádi székhelyű civil szervezetek számára, nyirádi lakosok érdekében 
megvalósuló programjaikhoz, céljaikhoz, éves működési kiadásaik 
finanszírozásához.  
 
A pályázati kiírás e határozat melléklete. 
 
A képviselő-testület megbízza az alpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
pályázati kiírás közzétételéről. 
 
Felelős:   Nagy Gábor alpolgármester 
Határidő:  2016. március 18. 
 

A pályázati kiírás e jegyzőkönyv 2. melléklete 
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2. A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE 
 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Annyira akarjuk a dinamikus fejlődést a falunkban, hogy megelőztük a saját helyi 
szabályozásunkat. Ugyanis a TOP-os óvoda pályázatnál sor kerül egy bölcsődei csoport 
bővítésre, mely építési beruházás is. Elkészült a terv – melyet korábban kifizettünk – a 
bölcsőde tervezésre, az engedélyezés iránti benyújtás azért nem történt meg, mivel a 
tervező szólt, hogy a településrendezési tervünkben, amely 2005-ben készült és 2009-ben 
módosítottuk, a falusias lakókörnyezetben – Lf-1 – hoztunk korábban egy olyan szabályt, 
mely szerint 500 m2-nél nagyobb épület nem épülhet Nyirádon.  
 
Amíg a településrendezési tervünkben ez a szabály szerepel, nem fogunk építési 
engedélyt kapni az óvodabővítésre. A terv annak idején 1,5 millió forintba került, a 
módosítás szintén milliós nagyságrendű kiadást igényelne.  
 
Megkerestem Papp Zoltán főépítészt, akinek a vállalkozása készítette a rendezési 
tervünket annak idején, és ő, valamint az ajkai építéshatóság vezetője azzal a javaslattal 
élt, hogy a tényanyagot ne változtassuk meg a rendezési tervben, hanem csak a szöveges 
részben azt az egy mondatot módosítsuk, mely szerint a falusias lakókörnyezetben 
maximum 500 m2-es épület épülhet, azzal egészüljön ki, hogy kivéve intézmények.  
 
A főépítész elmondta, hogy meg kell keresnünk az állami főépítészt a megyénél, vele kell 
egy háromoldalú tárgyalásos megbeszélést kezdeményeznünk, melyen a városi 
építéshatóság, Papp Zoltán főépítész, és az állami főépítész vesz részt, és 
kezdeményezni kell a rendezési terv tárgyalásos módosítását, és oda kell vinni a terveket 
is.  
 
Segítőkészek voltak, mindegyik fél a megoldást kereste, bízom abban, hogy ezen a 
módon ingyen módosítva lesz a rendezési tervünk. Mindezeknek előfeltétele, hogy a 
testület hozzon egy határozatot arról, hogy kezdeményezi a rendezési terv tárgyalásos 
úton való módosítását, az Lf-1-es kategóriában megkötött maximum terület alól kivételként 
megjelöli az intézményeket.  
 
Kérem, szavazzunk a rendezési terv előterjesztés szerinti módosításának 
kezdeményezéséről! 
 
Az alpolgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
27/2016. (III.3.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezi a Nyirád 
község helyi építési szabályzatának, valamint szabályozási tervének 
jóváhagyásáról szóló 18/2005. (XI.18.) önkormányzati rendeletének (a 
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továbbiakban: rendelet) tárgyalásos úton való módosítását a következők 
szerint: 
 
A rendelet 9. § (11) bekezdése helyébe, az Lf-1. jelű építési övezetre 
vonatkozóan a következő rendelkezés lépjen: 

 
„(11) A falusias lakóterület építési övezeteiben a kialakult beépítés 
figyelembevételével az alábbi telekalakítási és beépítési előírásokat kell alkalmazni: 
 

Lf-1. jelű építési övezet 
Beépítési mód K - oldalhatáron álló 
Kialakítható telek területe min. 1200 m2 

Kialakítható telek szélessége min. 18 m  
a telek homlokvonalán 

Megengedett legnagyobb beépítettség 
K – 30 %,  
de maximum 500 m2 
(kivéve intézmények) 

Megengedett legnagyobb terepszint alatti  
beépítettség K – 30 % 

Megengedett legkisebb építménymagasság K – 3,0 m 
Megengedett legnagyobb építménymagasság K – 4,5 m 
Megengedett legkisebb zöldfelület 40 % 

                                                                                                                                           „ 
 
A képviselő-testület megbízza az alpolgármestert, hogy a rendelet 
tárgyalásos úton való módosítása érdekében a szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 
 
Felelős:   Nagy Gábor alpolgármester 
Határidő:  2016. március 31. 

 
 
 
 
3. AZ ÖNKORMÁNYZATNAK AJÁNDÉKBA FELAJÁNLOTT INGATLAN 
ELFOGADÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA  
 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Képviselő-testületünk a 2014. december 17-i ülésén hozott egy határozatot, mely szerint a 
telekmegosztás alatt lévő, a változás előtt Nyirád 0192/8 hrsz-ú, majd a változás után 
Nyirád 0192/21 hrsz-ú ingatlanból Németh József 8454 Nyirád, Dózsa György utca 13. 
szám alatti lakos tulajdonostól megvásárol 4490 m2 területű ingatlant 52,29 Ft/m2 áron, 
összesen 234.780 Ft vételárért. Ez az ügylet nem jött létre, az adásvételi szerződés 
megkötésére nem került sor.  
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Németh József most felajánlotta, hogy ezt a horgásztó körüli földterületet elajándékozná 
az önkormányzat számára. Az ingatlan értéke 200 és 300 ezer forint között van, 
javasolom, hogy vállaljuk az ügyvédi és a földhivatali eljárás költségeit. Javasolom az 
ingatlan elfogadását.  
 
Németh Jenő képviselő 
Véleményem szerint örömmel el kellene fogadnunk ezt a területet. 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. Kérem, először szavazzunk arról, hogy a 
2014-ben meghozott 89/2014. (XII.17.) határozatunkat hatályon kívül helyezzük, mivel 
Németh József elállt az ingatlan eladásától! 
 
Az alpolgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
28/2016. (III.3.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi 
a 89/2014. (XII.17.) határozatát, mely szerint a telekmegosztás alatt lévő, a 
változás előtt Nyirád 0192/8 hrsz-ú, majd a változás után Nyirád 0192/21 
hrsz-ú ingatlanból Németh József 8454 Nyirád, Dózsa György utca 13. 
szám alatti lakos tulajdonostól megvásárol 4490 m2 területű ingatlant 
52,29 Ft/m2 áron, összesen 234.780 Ft vételárért.  
 

Indokolás: 
 
Az ingatlan-átruházásról szóló adásvételi szerződés megkötésére nem 
került sor, mert a jogügylettől Németh József eladó elállt. 
 
Felelős:   Nagy Gábor alpolgármester 
Határidő:  azonnal 
 
 

 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Kérem, szavazzunk a Németh József által ajándékul felajánlott földterület elfogadásáról az 
előterjesztés szerint! 
 
Az alpolgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
29/2016. (III.3.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a telekmegosztás alatt 
lévő, a változás előtt Nyirád 0192/8 hrsz-ú, majd a változás után Nyirád 
0192/21 hrsz-ú ingatlanból Németh József 8454 Nyirád, Dózsa György utca 
13. szám alatti lakos tulajdonostól az önkormányzat részére felajánlott 
4490/122671 tulajdoni hányadot településfejlesztés céljára (a nyirádi 
halastó köré tervezett vízi tanösvény létrehozásához) elfogadja. 
 
Az ajándékozással érintett 4490/122571 tulajdoni hányad tiszta értéke 
234.780 Ft, azaz Kettőszázharmincnégyezer-hétszáznyolcvan forint. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási 
szerződés aláírására. 
 
A képviselő-testület vállalja az ügyvédi és földhivatali eljárással 
kapcsolatos költségeket, melynek fedezetét az önkormányzat 2016. évi 
költségvetésében, a 2015. évi maradvány terhére biztosítja.  
 
A képviselő-testület megbízza dr. Farkasné dr. Babos Bernadett Ügyvédi 
Irodát (8360 Keszthely, Schwarz D. u. 64.), hogy az „ajándékozással 
vegyes telekalakítás, közös tulajdon megszűntetése” okiratot írásba 
foglalja, ellenjegyzésével lássa el, és mellékleteivel együtt az Ajkai Járási 
Hivatalhoz nyújtsa be, a földhivatali eljárásban Nyirád Község 
Önkormányzata képviseletét teljes jogkörrel lássa el. 
 
Felelős:   Nagy Gábor alpolgármester 
Határidő:  2016. március 20. 
 

A szerződéstervezet e jegyzőkönyv 3. melléklete 
 
 
 
 
4. VEGYES ÜGYEK 
 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás megküldte számunka az intézményi térítési 
díjak meghatározásáról szóló előterjesztést, melyet képviselő-társaim megkaptak. Mint a 
társulás tagjának, döntenünk kell a térítési díjak elfogadásáról. Javasolom az 
előterjesztésben szereplő térítési díjak elfogadását! Kérem, szavazzunk! 
 
Az alpolgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
30/2016. (III.3.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca Környéki 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa fenntartásában működő 
Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat 
által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési 
díjainak meghatározásáról szóló előterjesztést megtárgyalta. Az 
előterjesztésben javasolt térítési díjakat elfogadja.  
 
A képviselő-testület felkéri az alpolgármestert, hogy a döntésről szóló 
határozatot küldje meg a Társulás elnökének további intézkedés végett. 
 
Felelős:   Nagy Gábor alpolgármester 
Határidő:  2016. március 5. 

 
 
 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Arany Attila és felesége 2015 áprilisában ½ - ½ tulajdoni hányadban vásárolta meg 
önkormányzatunktól a Szeptember 4. utca 19. szám alatti építési telket. Azzal a kéréssel 
kerestek meg, hogy a képviselő-testület járuljon hozzá ahhoz, hogy a férj a saját részét 
átadhassa a feleségének, a telek egyedüli tulajdonosa Arany-Földi Marianna legyen. 
Javasolom a kérésük teljesítését, kérem, szavazzunk a hozzájárulásról! 
 
Az alpolgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
31/2016. (III.3.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 32/2015. (IV.29.) 
határozatával 1/2 -1/2 tulajdoni arányban átruházta a Nyirád Község 
Önkormányzata tulajdonában lévő, a Nyirád belterület 911/56 hrsz-ú, 
természetben a Nyirád, Szeptember 4. utca 19. szám alatt található, kivett 
beépítetlen terület megnevezésű ingatlan tulajdonjogát Arany Attila 8474 
Csabrendek, Nyíres puszta 15/A. és Földi Marianna 8454 Nyirád, Dózsa 
György utca 40. szám alatti lakosok (a továbbiakban: Ügyfelek) részére. 
 
A képviselő-testület az Ügyfelek kérésére hozzájárul ahhoz, hogy Arany 
Attila (szül. Tapolca, 1987.01.18.) a saját tulajdoni hányadát átruházza 
házastársára, az ingatlan tulajdonosa 1/1 tulajdoni arányban Arany-Földi 
Marianna (szül. Ajka, 1986.12.08.) legyen. 
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A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy döntéséről jelen határozat 
megküldésével a Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal 
Földhivatali Osztályát tájékoztassa. 
 
Felelős:   Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2016. március 11. 

 
 
 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
A közcélú foglalkoztatásról szeretnélek tájékoztatni titeket. Ma ez a program beindult, 
megvolt mindenkinek a munkavédelmi oktatása, 18 fővel kezdünk. 
 
A 2015-ös évet 3 fő közcélú foglalkoztatottal kezdte meg önkormányzatunk. Sajnos, az év 
elején hozott döntések miatt az ütőképes, jó munkaerők más közcélú foglalkoztatókhoz 
(erdészethez) kerültek, ráadásul az önkormányzat ajánlására. A foglalkoztatottjaink száma 
később 13 főre emelkedett, de már csupán kompromisszumok árán alkalmazott 
munkaerőkkel.  
 
Fontos tudni a közcélú foglalkoztatásról, hogy annak célja a köz-, illetve önkormányzati 
területek rendben tartása, és a közintézményekben segítség nyújtása. A közcélú 
foglalkoztatás alapelve, hogy annak költsége ne terhelje semmilyen formában az 
önkormányzatokat, munkáltatókat. Ennek érdekében a teljes bérüket és a 
munkavégzésükhöz szükséges anyagokat (150 ezer forintig) megfinanszírozza a 
munkaügyi központ. Azaz, ha Nyirád közterületeinek rendben tartására kevés embert 
igényelünk, akkor, mivel a feladatot mindenképpen el kell végezni, az önkormányzatnak 
kell finanszírozni a benzint, a védőruhákat, az eszközöket, mert jelen esetben csupán 450 
ezer Ft-ot fog kapni az önkormányzat, de a terület óriási, csupán a benzin és az 
alapanyagok ára több volt ennél. Ebből következik, hogy a 2015-ös évben 100 ezer Ft-os 
nagyságrendben kellett hozzáadnunk saját forrásunkból a közcélúak munkavégzéséhez. 
 
Az idei évet 18 olyan fővel kezdjük el, akikről közösen döntöttünk Turi Jánossal, a 
jegyzővel és a munkaügyessel. Így amennyiben ezt a létszámot folyamatosan tudjuk 
tartani, 2,7 millió forintot igényelhetünk le állami forrásból. Ez azt jelenti, hogy a közcélúak 
munkája, munkaeszközei, gépei, benzinje teljesen ingyen lesz számunkra.  
 
Igényeltünk kistraktort, közel 700 liter benzint, olajat, damilt. Minden dolgozónak a 
kötelezően előírt munkavédelmi eszközöket, munkaruházatokat szintén leigényeltük. 
 
Az önkormányzati hivatalban a hálózati nyomtató cseréjére hétfőn kerül sor, ebből éves 
szinten 170 ezer forintos megtakarításunk lesz, a szerződést aláírtuk.  
 
Andrónyi Miklós képviselőtársunk az összes bel- és külterületi önkormányzati 
tulajdonunkat megjelölte a térképeken, és kijelölte sárga színnel számunkra. Erre nagy 
szükség volt, ebből napi szinten dolgozunk.  
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Az önkormányzati földek vadászati joga bérbeadásáról kérem, hogy hozzunk döntést! 
Mutatom a térképen, hogy Nyirád északkeleti részén, a szőci és a miskei út közötti 
önkormányzati tulajdonú, külterületi 10,6 hektárról van szó.  
 
A vadásztársaságoknak lejár a 10 éves szerződése, a 2017. január 1-jétől élő 
szerződésekre most kell az előszerződéseket megkötni, most kell biztosítaniuk a 3000 
hektár egybefüggő területet ahhoz, hogy a vadászati jogot megkapják. A 
vadásztársaságok között versengés folyik, mindenki meg akarja szerezni a maga 3000 
hektárját.  
 
Két vadásztársaság keresett meg minket, először a nyirádi illetékességű társaság 
képviseletében Svendor Csaba. Megkért minket, hogy ennek a 10,6 hektár földterületnek 
a vadászati bérleti jogát nekik adjuk oda, rá egy napra megkeresett minket Schwarz Béla, 
Ajka polgármestere, a Fekete István vadásztársaság nevében, amit később levélben is 
megerősített, hogy kéri, hogy az elmúlt 25 éves múltra tekintettel továbbra is nekik adjuk a 
vadászati jogot.  
 
Tehát bérbeadásról van szó, melyért pénzt kapunk. Mindkét társaság hektáronként 1.000 
Ft bérleti díjat ígért, illetve a nyirádi érdekeltségű Svendor Csaba azt mondta, hogy 
amennyit Ajka ajánl, annyit ők is megajánlanak, rugalmasak. Mindkét vadásztársaság 
biztosított minket arról, hogy akár természetben is segítenek minket, adott esetben 
vadhússal, a bérleti díjon felül persze.  
 
Döntenünk kell arról, hogy melyik társasággal kötünk bérleti szerződést. A Fekete István 
Vadásztársaságnak jelenleg 6.000 hektárja van, ha testvériesen megosztanák, 3.000 – 
3.000 hektárral mindkettő életképes lehetne, de ez nem így fog történni, valamelyik győzni 
fog. Tudnotok kell, hogy évi 5.000 Ft bérleti díjról beszélünk!  
 
Németh Jenő képviselő 
Nyirádiak kezdeményezték és a nyirádi társaságban nyirádiak vannak, kérdezzük meg 
tőlük, kivel akarják aláírni a szerződést! 
 
Papp Attila képviselő 
Én amellett voksolok, hogy a nyirádiakkal kössünk szerződést. 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Ha az új vadásztársaságnak mégsem jön össze a 3.000 hektár, akkor érvénytelen a velük 
kötött bérleti szerződés, visszaszáll ránk a jog, és újra köthetünk a győztes társasággal 
szerződést. Ilyen értelemben nem ér minket hátrány.  
 
Andrónyi Miklós képviselő 
Tekintettel arra, hogy többéves múltra tekint vissza a Fekete István Vadásztársasággal a 
kapcsolatunk, én rájuk szavazok.  
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk arról, hogy Nyirád 
Község Önkormányzata a nyirádi érdekeltségű, Svendor Csaba által képviselt 
vadásztársasággal köt majd a vadászati jogra bérleti szerződést, és határozatával 
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meghatalmazza Svendor Csabát, hogy a vadászati joggal kapcsolatos eljárásokban az 
önkormányzatot képviselje! 
 
Az alpolgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
és 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
32/2016. (III.3.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza az 
alpolgármestert, hogy Svendor Csaba (8454 Nyirád, Táncsics Mihály utca 
12.) által képviselt, alakulóban lévő vadásztársaságnál a vadászati joggal 
és vadgazdálkodással kapcsolatos eljárások tárgyában az önkormányzat 
képviseletében eljárjon az alábbiakban felsorolt, 1/1 tulajdoni hányadban 
az önkormányzat tulajdonában lévő földingatlanok vonatkozásában: 
 

1. Nyirád 0208/3 hrsz. kivett saját használatú út, 0,6200 ha, 
2. Nyirád 0208/23 hrsz. kivett saját használatú út, 0,0735 ha, 
3. Nyirád 0217/16 hrsz. legelő, 21,2 Ak, 
4. Nyirád 0217/24 hrsz. kivett – közforgalom elől el nem zárt – magán 

út, 0,2118 ha, 
5. Nyirád 0217/27 hrsz. kivett út, 0,1312 ha, 
6. Nyirád 0217/33 hrsz. kivett út, 0,1773 ha, 
7. Nyirád 0219 hrsz. kivett saját használatú út, 1,4739 ha, 
8. Nyirád 0221/2 hrsz. kivett saját használatú út, 0,5182 ha, és 
9. Nyirád 0222 hrsz. kivett saját használatú út, 0,1544 ha, 

  
mindösszesen: 8 ha 4079 m2. 

 
Felelős:   Nagy Gábor alpolgármester 
Határidő:  folyamatos 
 

 
 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
A megyei könyvtár, mint minden évben, az idén is megkereste önkormányzatunkat, hogy 
150-200 ezer forintos kulturális támogatásban részesít bennünket. Ebből a korábbi 
években egyrészt a nyári tábor volt finanszírozva, nagyobb részt kulturális programok, 
mint például operett műsor és hasonlóak. A megyei könyvtár azt kéri, hogy vagy kulturális 
rendezvényre adjunk megbízást, de az operett, az az alsó szint, és alig fér bele számukra, 
tehát csak az afölötti nívó a megkívánt szint, vagy levásárolhatjuk a gyerekeknek 
kézműves foglalkozás anyagszükségletére.  
 
Papp Attila képviselő 
Azt javasolom, hogy az utóbbi lehetőséggel éljünk.  
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Németh András képviselő 
Kiegészíteném annyival, hogy a gyerekeknek, időseknek kiegészítő forrás lehetne a 
támogatás mindezek mellett a kulturális rendezvényeikhez.  
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Az óvodát megkérdeztem, ők egy Rosta Géza műsort szeretnének a gyerekek részére, az 
iskola a kézműves foglalkozásokhoz szeretne anyagot kapni, az idősek klubja ugyanígy.  
 
Elfogadjátok-e azt a javaslatot, hogy a Rosta Géza gyerekműsorát finanszírozzuk ebből a 
támogatásból, a maradékból pedig az intézmények közösen vásárolnak maguknak a 
kézműves foglalkozásaikhoz szükséges anyagokat? 
 
Németh András képviselő 
Igen, támogatom ezt a javaslatot. 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Kérem, aki a javaslatommal egyetért, az kézfelemeléssel jelezze! 
 

Az alpolgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-
testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért 
azzal, hogy a Veszprém Megyei Könyvtár által felajánlott kulturális célú 
támogatásból az óvodások számára finanszírozza az önkormányzat Rosta 
Géza előadóművész gyermekműsorát, a maradék összegből pedig az 
önkormányzati intézmények közösen vásárolnak saját programjaikhoz, a 
kézműves foglalkozásaikhoz szükséges anyagokat, eszközöket. 

 
 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
A Medicopter Alapítvány megkereste önkormányzatunkat, azt kérve, hogy támogassuk 
őket, amennyivel csak tudjuk. Defibrillátor monitor rendszert szeretnének vásárolni kb. 6 
millió Ft-ért, illetve mellkaskomprimáló eszközt kb. 5 millió Ft-ért. Amennyiben a képviselő-
testület úgy gondolja, támogathatjuk őket. Az én javaslatom az, hogy ne támogassuk az 
alapítványt, mert erre az önkormányzat költségvetésében nem terveztünk forrást.  
 
Andrónyi Miklós képviselő 
A korábbi években is volt ilyen megkeresés, akkor is el lettek utasítva.  
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. Javasolom, hogy utasítsuk el a Medicopter 
Alapítvány támogatás iránti kérelmét az előterjesztés szerint! Kérem, szavazzunk! 
 
 
Az alpolgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
33/2016. (III.3.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elutasítja a Medicopter 
Alapítvány – 1439 Budapest, Pf. 679. – anyagi támogatás iránti kérelmét. 
 

Indokolás: 
 
A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésében e célra 
forrással nem rendelkezik. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy döntéséről e határozat 
megküldésével az alapítvány elnökét tájékoztassa. 
 
Felelős:   Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2016. március 18. 

 
 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Tájékoztatlak benneteket, hogy az energetikussal – Németh Jenő képviselő segítségével – 
felvettük a kapcsolatot, holnap jön felmérni az épületeket, és elkészíti az energetikai 
tanúsítványokat. A szerződés aláírására is holnap kerül sor.  
 
Németh Jenő képviselő 
Ezek a tanúsítványok 10 évig érvényesek, tehát a pályázatokhoz ennyi időn át 
felhasználhatók lesznek.  
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Szinte már minden pályázatnak kötelező eleme a tanúsítvány, illetve egy annál bővebb 
audit, és minden audit egy ilyen tanúsítványon alapul, tehát elvileg nem kidobott pénz az 
erre fordított összeg. 
 
Németh Jenő képviselő 
A közcélú foglalkoztatottakhoz kicsit visszatérve kérdezem, hogy van-e olyan személy, aki 
őket koordinálja, kiadja a munkát, ellenőrzi őket? Tudnunk kell, hogy a faluban mindenki 
kritikus szemmel nézi a munkájukat, a munkavédelmi oktatáson kívül ki vannak-e oktatva 
arra, hogy van bizonyos munkamorál, melyet illik betartani? 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Igen és nem! Nincsenek kioktatva munkamorál szempontjából, mert felnőtt emberek. Sok 
mindenben van humorérzékem, a munkamorálban nincs! Ezt tudják mindannyian, erről ma 
reggel is hosszasan beszélgettünk. Igen, ezek a húrok meg lettek pendítve, igen, az ok, 
okozati összefüggések el lettek mondva nekik, és azt is elmondtuk nekik, hogy egész évre 
tervezünk velük, komplett munkaruhával, egyéni védőfelszereléssel, és ha nem működnek 
együtt, mindezt elveszítik.  
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Nagyon fontos kérdés, hogy ennyi ember hogyan lehet koordinálni, amikor erre csak egy 
emberünk van? Erre most még nincs válaszom. Ebből a 18 emberből 2 a konyhán, 1 az 
óvodában dolgozik. Ma úgy tűnik, nincs közöttük olyan ember, akit önállóan oda lehetne 
állítani brigádvezetőnek. Turi Jánossal erről ma is hosszasan beszéltünk, azt kértem, hogy 
március 16-án üljünk le közösen, addig nézze ilyen szemmel az embereket! Vannak 
közöttük számára is újak, nem ismer mindenkit. Én is úgy gondolom, hogy egy embertől, a 
Jánostól, nem függhet ennek a rendszernek a megfelelő működése. Erre a megoldást 
lehet, hogy közösen kell majd megtalálnunk. Jelenleg erre nem tudok megnyugtató választ 
adni.  
 
Papp Attila képviselő 
Javasolom, hogy ideiglenes megoldásként a Turi Jánost nem szabad elvonni erről a 
területről, ha valamilyen más feladatot meg kell oldani, vagyunk néhányan, akik ebben 
tudunk segíteni.  
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Ezzel kapcsolatban még arról tájékoztatlak benneteket, hogy három árajánlatot fogunk 
kérni az egyéni védőeszközökre és a munkaruházatra, és a legkedvezőbb árajánlat 
alapján fogjuk megvásárolni azokat.  
 
A fenntartónak, a képviselő-testületnek kell kiírni, illetve meghatározni az óvodai 
beiratkozás időpontját. A jegyző az óvodavezetővel egyeztetve, és a jogszabályi 
előírásokat figyelembe véve az óvodai beíratás időpontjának az április 25-26-át javasolták, 
8 és 16.30 óra között. Kérem, szavazzunk arról, hogy az óvodai beíratás ekkorra legyen 
meghirdetve! 
 
Az alpolgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
34/2016. (III.3.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 83.§ (2) bekezdés b) és d) pontja, 
valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § 
(1) bekezdése alapján a Nyirádi Nyitnikék Óvodában a 2016/2017. nevelési 
évre vonatkozó beiratkozás időpontját 2016. április 25. és 2016. április 26. 
napján 8.00 órától – 16.30 óráig, az indítható óvodai csoportok számát 3 
csoportban határozza meg.  
 
Az óvoda felvételi körzete Nyirád község közigazgatási területe. 
 
Felhívja az Intézményvezető figyelmét, hogy a beiratkozás során a 
vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján járjon el. 
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Felkéri az alpolgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjon az óvodai 
beiratkozás idejéről és az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő 
eljárásról szóló közlemény közzétételéről. 
 
Felelős:    

a közzétételért: Nagy Gábor alpolgármester és Lovasi Erika jegyző 
a szülők értesítéséért: Szabóné Kecskés Mária intézményvezető 

 
Határidő:  a közzétételre: 2016. március 25. 

a szülők értesítésére: 2016. május 11. 
 
 
 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Átküldök nektek egy anyagot, amiben ma nem kéne döntenünk. A pályázat benyújtásának 
határideje április 11. Háromféle műfüves pályára lehet pályázni, 70 % a finanszírozás, 30 
% a szükséges önrész. Amikor Andrónyi Miklós képviselővel erről beszélgettünk, azt 
mondta, hogy ez nem ennyire egyszerű.  
 
 
Andrónyi Miklós képviselő 
Igen, a fenntartási költségek miatt. És igazából, akik ezen fociznak, nem is dicsérik a 
pályát, az ízületeket sokkal jobban tönkre teszi, mint a hagyományos, aszfaltos. Külön 
gép, külön személyzet szükséges hozzá, valamint nagyon komoly aljzat készül hozzá, 
külön meg kell oldani a vízelvezetést is. Egy 20x40 m-es pálya költsége úgy tudom, 
hétszámjegyű összeget jelent. Holnap utána érdeklődöm, és küldök egy kör e-mailt. 
 
 
Horváth Zoltán képviselő 
Azt tudom, hogy a tapolcai műfüves pályának maximális a kihasználtsága, sorban állnak a 
csapatok. Nem tudom, hogy a költsége mennyi, de van bevétele, az biztos.  
 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Szerintem minimum 4 millió forint önrészt jelentene ez nekünk, a gépészeten és a 
fenntartáson kívül. Amennyiben a kör e-mailt követően érdeklődés lesz a részetekről, és 
pozitív lesz a visszajelzés, hogy vágjunk bele és pályázzunk, akkor összehívok egy 
testületi ülést, ahol dönthetünk a pályázaton való részvételről.  
 
 
Andrónyi Miklós képviselő 
A 70 %-ot nem a pályázatot kiíró biztosítja, hanem nekünk kell a vállalkozóktól úgymond 
összekalapolni, hogy a társasági adójukat ne az államnak fizessék be, hanem erre a célra 
a nyirádi önkormányzatnak ajánlják föl.  
 



 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. március 3-i nyilvános ülésének jegyzőkönyve 

17 

Nagy Gábor alpolgármester 
Szerintem ennél az asztalnál van olyan kapcsolati tőke, hogy ezt meg tudnánk oldani, itt 
az önrész az, ami számomra ijesztőnek tűnik. Nem sürgős, ez egy egyszerű pályázat, 
gondolkozzunk rajta!  
 
 
Németh Jenő képviselő 
Ha már a pályázatoknál tartunk, az önkormányzati gépkocsi lecserélésében 
gondolkodtatok? 
 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
A vidékfejlesztési pályázatok még nem jelentek meg. Papp Attila képviselővel arról 
beszéltünk, hogy amennyiben legalább a mostani szintű gépjárművet tudjuk megpályázni, 
akkor evidens, hogy pályázzunk, mert az önrészt kiadná a jelenlegi Crafter. Papp 
képviselő úr és én is abszolút figyeljük ezt a pályázatot.  
 
 
Papp Attila képviselő 
Tavaly azért maradt el a pályázat beadása, mert csak Transzporterre lehetett volna 
pályázni, kisebb buszra a mostaninál.  
 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Az elmúlt ülésen megalkottuk az önkormányzat 2016. évi költségvetését, és a feszített 
tempó miatt nem volt arra mód, hogy a képviselői tiszteletdíjak felajánlásáról beszéljünk. 
Kérem a nyilatkozatotokat arra vonatkozóan, hogy a tiszteletdíjatokat, vagy annak egy 
részét – azzal a tudattal, hogy a tiszteletdíj az önkormányzat költségvetésébe beolvad – 
felajánljátok-e? Majd egy másik napirend keretében javaslatot lehet tenni arra, hogy ezen 
plusz bevételek felhasználására milyen javaslattal kíván élni a képviselő. 
 
 
Németh András képviselő 
Mind az önkormányzati képviselői, mind pedig a Szociális és Egészségügyi Bizottsági 
2016. évi képviselői tiszteletdíjamról lemondok. Kérem, fogadja el a döntésemet a 
képviselő-testület, és egyben bejelentem személyes érintettségemet az erről szóló 
határozat meghozatalában. 
 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Javasolom, hogy ne zárjuk ki Németh András képviselőt a képviselői és a bizottsági 
tiszteletdíja felajánlásának elfogadásáról szóló döntésből! 
 
Az alpolgármester 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 
35/2016. (III.3.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége 
ellenére nem zárja ki Németh András képviselőt az általa felajánlott 
képviselői és bizottsági tagsági tiszteletdíj elfogadásáról szóló döntésből. 
 
Felelős:   Nagy Gábor alpolgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
Horváth Zoltán képviselő 
Mind az önkormányzati képviselői, mind pedig a Szociális és Egészségügyi Bizottsági 
2016. évi képviselői tiszteletdíjamról lemondok. Kérem, fogadja el a döntésemet a 
képviselő-testület, és egyben bejelentem személyes érintettségemet az erről szóló 
határozat meghozatalában. 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Javasolom, hogy ne zárjuk ki Horváth Zoltán képviselőt a képviselői és a bizottsági 
tiszteletdíja felajánlásának elfogadásáról szóló döntésből! 
 
Az alpolgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
36/2016. (III.3.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége 
ellenére nem zárja ki Horváth Zoltán képviselőt az általa felajánlott 
képviselői és bizottsági tagsági tiszteletdíj elfogadásáról szóló döntésből. 
 
Felelős:   Nagy Gábor alpolgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
Andrónyi Miklós képviselő 
A 2016. évi képviselői tiszteletdíjamról lemondok. Kérem, fogadja el a döntésemet a 
képviselő-testület, és egyben bejelentem személyes érintettségemet az erről szóló 
határozat meghozatalában. 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Javasolom, hogy ne zárjuk ki Andrónyi Miklós képviselőt a képviselői tiszteletdíja 
felajánlásának elfogadásáról szóló döntésből! 
 
Az alpolgármester 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 

37/2016. (III.3.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége 
ellenére nem zárja ki Andrónyi Miklós képviselőt az általa felajánlott 
képviselői tiszteletdíj elfogadásáról szóló döntésből. 
 
Felelős:   Nagy Gábor alpolgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
Papp Attila képviselő 
Mind az önkormányzati képviselői, mind pedig a Szociális és Egészségügyi Bizottsági 
2016. évi képviselői tiszteletdíjamról lemondok. Kérem, fogadja el a döntésemet a 
képviselő-testület, és egyben bejelentem személyes érintettségemet az erről szóló 
határozat meghozatalában. 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Javasolom, hogy ne zárjuk ki Papp Attila képviselőt a képviselői és a bizottsági tiszteletdíja 
felajánlásának elfogadásáról szóló döntésből! 
 
Az alpolgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
38/2016. (III.3.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége 
ellenére nem zárja ki Papp Attila képviselőt az általa felajánlott képviselői 
és bizottsági tagsági tiszteletdíj elfogadásáról szóló döntésből. 
 
Felelős:   Nagy Gábor alpolgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
Németh Jenő képviselő 
A 2016. évi képviselői tiszteletdíjamról lemondok. Kérem, fogadja el a döntésemet a 
képviselő-testület, és egyben bejelentem személyes érintettségemet az erről szóló 
határozat meghozatalában. 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Javasolom, hogy ne zárjuk ki Németh Jenő képviselőt a képviselői tiszteletdíja 
felajánlásának elfogadásáról szóló döntésből! 
 
Az alpolgármester 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 
39/2016. (III.3.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége 
ellenére nem zárja ki Németh Jenő képviselőt az általa felajánlott 
képviselői tiszteletdíj elfogadásáról szóló döntésből. 
 
Felelős:   Nagy Gábor alpolgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Kérem, szavazzunk arról, hogy elfogadjuk a Németh András, Horváth Zoltán, Andrónyi 
Miklós, Papp Attila és Németh Jenő képviselők által felajánlott, 2016. évre tervezett 
tiszteletdíjakat, és azokat az önkormányzat 2016. évi költségvetésében elkülönítetten, 
tartalékként kezeljük.  
 
Az alpolgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
40/2016. (III.3.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 2016. 
január 1-jétől 2016. december 31-ig  
 

1. Németh András képviselőnek járó, általa az önkormányzat javára 
felajánlott, havi bruttó 30.000 Ft képviselői tiszteletdíjat és 
járulékait, valamint a bizottsági tagságért járó havi bruttó 3.000 Ft 
tiszteletdíjat és járulékait, 

2. Horváth Zoltán képviselőnek járó, általa az önkormányzat javára 
felajánlott, havi bruttó 30.000 Ft képviselői tiszteletdíjat és 
járulékait, valamint a bizottsági tagságért járó havi bruttó 3.000 Ft 
tiszteletdíjat és járulékait, 

3. Andrónyi Miklós képviselőnek járó, általa az önkormányzat javára 
felajánlott, havi bruttó 30.000 Ft képviselői tiszteletdíjat és 
járulékait, 

4. Papp Attila képviselőnek járó, általa az önkormányzat javára 
felajánlott, havi bruttó 30.000 Ft képviselői tiszteletdíjat és 
járulékait, valamint a bizottsági tagságért járó havi bruttó 3.000 Ft 
tiszteletdíjat és járulékait, és 

5. Németh Jenő képviselőnek járó, általa az önkormányzat javára 
felajánlott, havi bruttó 30.000 Ft képviselői tiszteletdíjat és 
járulékait. 
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A felajánlott és elfogadott tiszteletdíjak összegét a képviselő-testület az 
önkormányzat 2016. évi költségvetésében elkülönítetten, tartalékként 
kezeli. 
 
A képviselő-testület megbízza az alpolgármestert, hogy a költségvetési 
rendelet soron következő módosításakor a felajánlott tiszteletdíj 
tartalékként való elkülönítéséről gondoskodjon. 
 
Felelős:   Nagy Gábor alpolgármester 
Határidő:  a költségvetési rendelet soron következő módosítása 

 
 
 
Nagy Gábor alpolgármester 
Köszönöm a felajánlásokat és köszönöm azt a bizalmat is részetekről, hogy az 
önkormányzat rendszerében ezt a pénzt jó célra fogjuk felhasználni. 
 
Megállapítom, hogy mai ülésünknek több napirendi pontja nincs. Köszönöm képviselő-
társaim munkáját, az ülést 1930 órakor bezárom. 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 


