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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. május 19. 1700 óra 
 
A képviselő-testületi ülésre meghívottak: 
 
1. Horváth Zoltán  alpolgármester 
2. Andrónyi Miklós  képviselő 
3. Csikány Róbertné  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 intézményvezetője 
9. Szabóné Kecskés Mária óvodavezető 
10. Hockné Kárer Gyöngyi élelmezésvezető 
11. Óvodai Szülők Közössége  Bodó Márta 8454 Nyirád, Ady E. u. 17. 
12. Iskolai Szülők Közössége Molnárné Mencseli Katalin 8454 Nyirád, Széchenyi u. 37. 
13. Búzavirág Nyugdíjas Klub  Nyirád, Petőfi S. u. 18. - Kovács József 
14. Kék Cinke Alapítvány   Nyirád, Széchenyi u. 36. - Bokorné Tasner Márta 
15. Nyirád és Térsége Nagycsaládosainak Közhasznú Egyesülete - Nyirád, Petőfi S. u. 18. 

– Molnárné Budai Angelika 
16. Nyirád Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete Nyirád, Erzsébet tér 1. - Németh László 
17. Nyirád Községért Alapítvány Nyirád, Szabadság u. 3. - Ferencziné Hoffmann Ilona 
18. Iskola a Gyermekeinkért Közalapítvány Nyirád, Szabadság u. 1. – Hoffmann István 
19. Nyirádi Községi Sport Egyesület Nyirád, Béke u. 54. - Fermos László 
20. Rókadombi Horgász Egyesület Nyirád, Petőfi S. u. 18. – Vajai László 
21. Nyirádi Testépítő Klub Nyirád, Petőfi S. u. 18. – Kovács András 
22. Veszprém Megyei Mozgássérültek Egyesülete Halimba, Szőc, Nyirád Csoportja 8452 

Halimba, Arany J. u. 10. – Kovács Tibor 
23. Keringer Alexandra és Fleck György Nyirád, Szabadság u. 1/A. 
Nyirád község lakossága 
 
Az ülésen jelen vannak:  
 

1. Nagy Gábor   polgármester 
2. Horváth Zoltán   alpolgármester 
3. Andrónyi Miklós   képviselő 
4. Csikány Róbertné   képviselő 
5. Németh Jenő   képviselő 
6. Papp Attila   képviselő 
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Lovasi Erika   jegyző  
 
Puha Edina   pénzügyi ügyintéző 
Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző 
 
Lóránd György  rendőr alezredes, kapitányságvezető- 

helyettes, rendészeti osztályvezető 
Ajkai Rendőrkapitányság  
 

Szabóné Kecskés Mária a Nyirádi Nyitnikék Óvoda vezetője 
Molnár Ferencné   a Búzavirág Nyugdíjas Klub képviseletében 
Kovács András  a Nyirádi Testépítők Klubja képviseletében 
Fleck György   önkormányzati bérlakás bérlője 
 
 

A képviselő-testület létszáma: 7 fő 
 
Jelenlévő képviselők száma:  6 fő 
 
Az ülést vezeti:    Nagy Gábor polgármester 
 
Jegyzőkönyvvezető:   Kovács Károlyné igazgatási ügyintéző 
 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait, az Ajkai Rendőrkapitányság 
kapitányságvezető-helyettesét, Lóránd György rendőr alezredes urat, az önkormányzati 
intézmények és a civil szervezetek képviselőit, valamint minden jelenlévőt.  
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 tagjából 6 fő van jelen, az ülés határozatképes. 
Németh András képviselő indokoltan van távol, később fog megérkezni a testületi ülésre. 
 
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. Nyirád község 2015. évi közbiztonsági helyzetéről szóló rendőrségi beszámoló 

megtárgyalása 
Előterjesztő: Szoboszlai Tibor r.alezredes rendőrkapitány 
 

2. Keringer Alexandra és Fleck György önkormányzati bérlakás felújítása iránti 
kérelmének megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

3. A polgármester által átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló 
beszámoló megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
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4. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete módosításának 

megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

5. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolójának megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

6. A környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról szóló 
önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

7. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése 
Előterjesztő: Lovasi Erika jegyző 
 

8.  A Nyirádi Nyitnikék Óvoda alapító okirata módosításának megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

9. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra, valamint 
az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 
fejlesztéseinek támogatására kiírt BM pályázatok megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

10. Térségi együttműködésben, az „Ajkai járási helyi közcélú energiaellátás 
megvalósítása megújuló energiaforrásokkal” című, Ajka Város 
Önkormányzata által benyújtani tervezett TOP-3.2.2-15 pályázat megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

11. 
 

A Testépítők Klubja működési támogatás iránti kérelmének megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

12. A Kék Cinke Alapítvány kulturális programja támogatás iránti kérelmének 
megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

13. Horváth Attila önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlása iránti 
kérelmének megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

14. A központi háziorvosi ügyelethez kapcsolódó hozzájárulás mértékének és 
gépkocsi beszerzésének támogatása iránti kérelem megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

15. Molnár Norbert és Kálmán Tímea ingatlan értékesítésével kapcsolatos 
kérelmének megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

16. Vegyes ügyek 
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1. NYIRÁD KÖZSÉG 2015. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL SZÓLÓ 
RENDŐRSÉGI BESZÁMOLÓ MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Minden képviselő megkapta az írásos előterjesztést. Amennyiben Lóránd György úrnak 
kiegészítenivalója van a beszámolóval kapcsolatban, kérem, mondja el. 
 
Lóránd György rendőr alezredes, kapitányságvezető-helyettes, rendészeti 
osztályvezető, Ajkai Rendőrkapitányság  
Az ajkai közrendvédelmi osztály vezetője gyakrabban jár a településen, a képviselő-
testület tagjaival ebben a körben mi még nem találkoztunk. Három évvel ezelőtt kialakult a 
járási rendszer, Nyirád azonban csak az elmúlt év július 1-jén került az Ajkai 
Rendőrkapitányság illetékességi területéhez.  
Az előterjesztett beszámoló statisztikai adataiból – mely az ismertté vált bűncselekmények 
alakulásáról szól – látható, hogy Nyirád település közbiztonsága jónak mondható.  
Megítélésünk szerint mind a település lakóival, mind a község elöljáróival és 
intézményvezetőivel megfelelő partneri viszonyt tudtunk kialakítani. Nyirád polgárőrségét, 
annak szervezettségét és elhivatottságát kapitányságunk példaként tudja a többi 
szervezet elé állítani. A rendőrkapitányság vezetése nevében köszönöm a munkánkhoz 
nyújtott önkormányzati segítséget és bízom a további eredményes együttműködésben. 
 
Ezt követően ismertette az Ajkai Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó 
települések közbiztonsági helyzetét, a közbiztonság érdekében tett intézkedéseket és 
feladatokat. 
 
Nagy Gábor polgármester 
Köszönöm a kiegészítést és az elismerő szavakat. A körzeti megbízottal kapcsolatban 
voltak háttér egyeztetéseink, és a jegyző asszonnyal együtt a főtörzsőrmester urat 
körbevezettük a faluban, a szolgálati lakásainkat megmutattuk neki. Elmondtuk, hogy 
milyen feltételekkel várnánk a településre, hosszú távra: Nincsenek kényszerek, de ha 
esetleg megérinti a vidék pozitív szele, falun szeretne élni, akkor szeretettel várjuk. 
A képviselő-társakkal együtt többször beszédtéma volt az önök kapitánysága, pozitív 
értelemben. Markáns a különbség az előző kapitánysággal összevetve, önök inkább a 
segítés, és a partneri alapokon való együttműködés fenntartásán dolgoznak, amit nagyon 
jó megélni. A statisztikák igazolják önöket, Nyirád közbiztonsága megfelelő. A képviselő-
társaim köszönetét és elismerését tolmácsolom az elmúlt egy év tapasztalatai alapján. 
Ezúton is gratulálok önöknek az év kapitánysága elismerő cím elnyeréséhez. Köszönjük 
alezredes úr beszámolóját.  
 
Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a közbiztonságról szóló 
beszámoló előterjesztés szerinti elfogadásáról! 
 
A polgármester 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 
84/2016. (V.19.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Rendőrségről szóló 
1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdésében foglaltak szerint 
megtárgyalta és elfogadja az Ajkai Rendőrkapitányság által készített, 
Nyirád község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 
tett intézkedésekről szóló beszámolót. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 

A beszámoló e jegyzőkönyv 1. melléklete 
 
 
 
 
2. KERINGER ALEXANDRA ÉS FLECK GYÖRGY ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁS 
FELÚJÍTÁSA IRÁNTI KÉRELMÉNEK MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Fleck György bérlővel az elmúlt időszakban többször találkoztunk, aki segítőkészen oldott 
meg olyan gondokat, amelyek a bérlakás amortizációja miatt adódtak. A megoldandó 
probléma, ami most a testület elé került, túlmutat azon a költségkereten, melyet saját 
hatáskörben engedélyezhetnék. A Szabadság utca 1/A. szám alatti önkormányzati 
bérlakás teraszlemezének szegélye és burkolata fagyás következtében megrongálódott, a 
további állagromlás és a balesetveszély miatt a javítására van szükség. 
 
Fleck György bérlő 
Ha nem lesz orvosolva ez a probléma, akkor az már az épületen belül is állagromlást 
okozhat. A terasz már nem vízzáró, beázott az alatta lévő pincerész is. Már a belső falon 
is látszik az ázás. A szigetelést kellene újra elvégezni. Véleményem szerint 170-180 ezer 
forint elég lenne a helyreállításhoz. Hogy ne kerüljön ettől nagyobb költségbe, az 
önkormányzat alkalmazhatná itt a saját munkásait, valamint szívesen vállalom, hogy a 
bontási munkákat elvégzem, akkor azért sem kell fizetni. 
 
 
Németh András képviselő megérkezett. A képviselő-testület 7 tagjából mind a 7 képviselő 
jelen van. 
 
 
Papp Attila képviselő 
Azt javasolom, hogy Németh Jenő képviselő-társunk, aki szakmailag hozzáértő, 
koordinálja a felújítást! Ezeket a munkákat véleményem szerint mindenképpen 
szakemberrel végeztessük el, és olyan anyagokat használjunk, amelyek legalább 20 évig 
kitartanak! 
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Nagy Gábor polgármester 
Megbeszéljük, hogy mi a bérlő elképzelése, támogatom Papp Attila javaslatát. 
Felhatalmazzuk Németh Jenő képviselő-társunkat a koordinálással. 
 
Németh Jenő képviselő 
Rendben. 
 
Andrónyi Miklós képviselő 
A benyújtott pályázatunkat érinti-e ez munka? 
 
Nagy Gábor polgármester 
A pályázat az épület nyílászáróit érinti kizárólag, mást nem.  
 
Javasolom, hogy bízzuk meg Németh Jenő képviselő-társukat, hogy a bérlővel vegye fel a 
kapcsolatot, és a legjobb szakmai tudásuknak megfelelően döntsenek a megoldásról, 
melyhez a forrást az önkormányzat biztosítja. Kérem, szavazzunk! 
 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
85/2016. (V.19.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a Nyirád, 
Szabadság utca 1/A. szám alatti önkormányzati bérlakás bérlőit, Keringer 
Alexandrát és Fleck Györgyöt, hogy a lakás teraszát újíttassák fel, a 
fagyás következtében megrongálódott szegélyeket és burkolatokat 
cseréltessék ki. 
 
A képviselő-testület a felújítási munkák koordinálásával Németh Jenő 
önkormányzati képviselőt bízza meg, akivel a bérlők együttműködni 
kötelesek.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza Németh Jenő képviselőt, hogy a 
felújításhoz szükséges költségek felett rendelkezzen. 
 
A felújítás költségeiről a bérlők az önkormányzat nevére kiállított 
számlával számolnak el, melyet az önkormányzat a bérleti díjba beszámít.  
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy döntéséről a bérlőket jelen 
határozat megküldésével tájékoztassa. 
 
Felelős:   Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2016. május 27. 
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3. A POLGÁRMESTER ÁLTAL ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT 
DÖNTÉSEKRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ MEGTÁRGYALÁSA 
 
Nagy Gábor polgármester 
Megkaptátok az írásos előterjesztést. Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló 
beszámolóval egy időben szokott a testület elé kerülni a lejárt határidejű képviselő-testületi 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló is. A külön kérésem most azt volt, hogy e 
témában a következő ülésre készüljön beszámoló, mert a jelentős mennyiségű 
pályázatírás közben nem volt időm erre felkészülni, a türelmeteket kérem. 
 
Kérdezem, hogy az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolóval 
kapcsolatban van-e kérdés, vélemény? Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk a beszámoló előterjesztés szerinti elfogadásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
86/2016. (V.19.) határozata 

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

A beszámoló e jegyzőkönyv 2. melléklete 
 
 
 
 
4. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE 
MÓDOSÍTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA 
 
Nagy Gábor polgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. A módosításban nincs semmi 
különös, vagy újdonság számotokra, hiszen azok kerültek bele az előterjesztésbe, amit 
közösen hoztunk létre.  
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs.  
 
Kérem, először szavazzunk a közös önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetésének 
előterjesztés szerinti módosításáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
87/2016. (V.19.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

40.284 eFt bevételi és 
40.284 eFt kiadási  

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

A módosított költségvetés beépül Nyirád Község Önkormányzata 
2015. évi költségvetésébe, mely e jegyzőkönyv 3/1. melléklete 

 
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérem, szavazzunk a Nyirádi Szociális Segítő Központ 2015. évi költségvetésének 
előterjesztés szerinti módosításáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
88/2016. (V.19.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

15.956 eFt bevételi és 
15.956 Ft kiadási  

 
főösszeggel elfogadja a Nyirádi Szociális Segítő Központ 2015. évi 
módosított költségvetését. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

A módosított költségvetés beépül Nyirád Község Önkormányzata 
2015. évi költségvetésébe, mely e jegyzőkönyv 3/1. melléklete 

 
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérem, szavazzunk a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2015. évi költségvetésének előterjesztés 
szerinti módosításáról! 
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A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
89/2016. (V.19.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

44.157 eFt bevételi és 
44.157 eFt kiadási  

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

A módosított költségvetés beépül Nyirád Község Önkormányzata 
2015. évi költségvetésébe, mely e jegyzőkönyv 3/1. melléklete 

 
 
 

Nagy Gábor polgármester 
Kérem, szavazzunk Nyirád Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének 
előterjesztés szerinti módosításáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2016. (V.23.) önkormányzati rendelete 

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

 
A rendelet e jegyzőkönyv 3. melléklete, 

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet e jegyzőkönyv 3/1. melléklete 
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5. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
A zárszámadásból, mely képviselőtársaim előtt van, kiderül, hogy anyagilag jól áll 
önkormányzatunk. Leglazább gazdálkodású az óvoda, mely jól kijön a költségvetési 
normatívából mind a dologi, mind a személyi juttatásokat tekintve. Amennyiben nyerünk a 
bölcsőde létrehozására beadott pályázatunkon, változni fog ez a helyzet, az itt 
megtakarított összes forrás erre a célra fog elmenni. 
 
A Szociális Segítő Központ zárszámadásából kiderül, hogy az intézmény fenntartása 7 
millió forintunkba kerül az állami normatíván felül. A fenntartáshoz a felét mi adjuk hozzá, 
de kötelességünk arra gondolni, hogy mi éri meg, mire szabad költenünk, és meddig 
erőltethetjük, hogy a miénk legyen, mi tartsuk fönn ezt az intézményt. Ha ezen feladatokra 
társulnánk az ajkai önkormányzat intézményével, az állami normatívát ők kapnák meg, és 
a szabályok alapján lakosságarányosan kellene költség-hozzájárulást fizetnünk számukra. 
Nyirádnak ebben az esetben 3-4 millió forintot kellene Ajkának fizetnie. Tehát objektíven 
az intézmény önálló fenntartása plusz 3 millió forintba kerül, ami még belefér, hogy mi 
vagyunk a működtetők, mi szabjuk a feltételeit. Azon családok érdekében, akik 
rászorulnak a segítő központ munkájára, ez a 3 millió forint megítélésem szerint nem sok. 
 
Kérdezem, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e kérdés, vélemény? Megállapítom, 
hogy hozzászólás nincs. 
 
Kérem, először szavazzunk a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 
költségvetési beszámolójának előterjesztés szerinti elfogadásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
90/2016. (V.19.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

40.184 eFt bevételi és 
39.579 eFt kiadási  

 
főösszeggel elfogadja a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 
költségvetési beszámolóját. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

A beszámoló beépül Nyirád Község Önkormányzata költségvetési 
beszámolójába, mely e jegyzőkönyv 4. melléklete. 
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Nagy Gábor polgármester 
Kérem, szavazzunk a Nyirádi Szociális Segítő Központ 2015. évi költségvetési 
beszámolójának előterjesztés szerinti elfogadásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
91/2016. (V.19.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

14.631 eFt bevételi és 
14.204 eFt kiadási  

 
főösszeggel elfogadja a Nyirádi Szociális Segítő Központ 2015. évi 
költségvetési beszámolóját. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

A beszámoló beépül Nyirád Község Önkormányzata költségvetési 
beszámolójába, mely e jegyzőkönyv 5. melléklete. 

 
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérem, szavazzunk a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2015. évi költségvetési beszámolójának 
előterjesztés szerinti elfogadásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
92/2016. (V.19.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

42.531 eFt bevételi és 
42.403 eFt kiadási  

 
főösszeggel elfogadja a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2015. évi költségvetési 
beszámolóját. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

A beszámoló beépül Nyirád Község Önkormányzata költségvetési 
beszámolójába, mely e jegyzőkönyv 6. melléklete. 
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Nagy Gábor polgármester 
Kérem, szavazzunk Nyirád Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési 
beszámolójának előterjesztés szerinti elfogadásáról, a 2015. évi zárszámadási rendelet 
megalkotásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2016. (V.25.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról 
és pénzmaradvány elszámolásáról 

 
A rendelet e jegyzőkönyv 7. melléklete 

 
 
 
 
6. A KÖRNYEZETVÉDELEMRŐL, KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS AZ 
ÁLLATTARTÁSRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁNAK 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
A közterület-használati díjak felülvizsgálata során megállapítottuk, hogy a jelenlegi 
díjtételek nem kielégítő részletességgel tartalmazzák a díjakat, azt módosítani szükséges. 
Ez annak kapcsán került előtérbe, hogy a hét végén búcsú lesz a faluban, és a 
mutatványosok, utazó vidámparkosok által fizetendő közterület-használati díjakat a 
rendeletünk melléklete szerint nem lehet megfelelően kiszámolni.  
 
Megkaptátok az írásos előterjesztést, melyből látható, hogy külön részleteztük a szóba 
jöhető tételeket, így biztonsággal és objektíven megállapítható egy-egy árus, vagy utazó 
vidámparkos által fizetendő díj mértéke. 
 
A rendelettervezetben szereplő díjak megállapításához Andrónyi Miklós képviselő-
társunktól kaptunk segítséget, aki az ajkai, azonos tárgyú rendeletet hozta példaként. 
 
Kérem, szavazzunk a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról 
szóló önkormányzati rendelet előterjesztés szerinti módosításáról! 
 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2016. (V.20.) önkormányzati rendelete 

a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról szóló 
6/2001. (V.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A rendelet e jegyzőkönyv 8. melléklete 

 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Egyeztettem a rendőrkapitánnyal és a polgárőrséggel. Vasárnap reggel le lesz zárva a 
búcsúsok által elfoglalható terület, és oda új árus, vagy mutatványos csak akkor települhet 
be, ha kitölti a biankó közterület foglalási kérelmet, és kifizeti a rendelet alapján 
megállapított díjat. Így fenntartható lesz a rend. 
 
 
 
7. A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ÁTFOGÓ 
ÉRTÉKELÉSE 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló anyag nagy mélységig tárja 
elénk a falu szociális helyzetét, és azt, hogy milyen családokkal élünk együtt.  
 
Az előterjesztést képviselőtársaim megkapták, várom a kérdéseket, észrevételeket. 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az átfogó értékelés 
előterjesztés szerinti jóváhagyásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
93/2016. (V.19.) határozata 

 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
tv. 96. § (6) bekezdésében foglaltak szerint Nyirád Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásáról készített átfogó értékelést. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy intézkedjen az értékelés 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére 
történő megküldéséről. 
 
Felelős:   Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2016. június 2. 

 
Az átfogó értékelés e jegyzőkönyv 9. melléklete. 
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8. A NYIRÁDI NYITNIKÉK ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSÁNAK 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
Nagy Gábor polgármester 
Szorosan kapcsolódik ez a napirendi pont - az óvoda alapító okiratának módosítása - 
Molnár Balázs kérelméhez, melyet a keddi munkamegbeszélésen részletesen 
megtárgyaltunk. A Veszprém Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló, Beszédvizsgáló 
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság megállapítása szerint Molnár Balázsék óvodás 
gyermeke autista és értelmi fogyatékos. A gyógypedagógusok számára ez embert próbáló 
feladat, amit mi, gyógypedagógusok, akik pillanatnyilat hárman is vagyunk a teremben, 
igazolhatunk. Az autista gyerekek nagyon speciális elbánást igényelnek. Tavaly 32 fő volt 
a nagycsoport létszáma, az ilyen jellegű sérült gyerekek, az úgynevezett SNI-s gyerekek 7 
fős óvodai csoportokba szoktak járni, ezt kontrasztként mondom.  
 
Az óvoda eddigi alapító okirata a következőt tartalmazza: a Nyirádi Nyitnikék Óvoda ellátja 
az SNI-s gyermekek nevelését. Így, általánosságban. Ez azt jelenti, hogy a jogértelmezés 
szerint minden fogyatékossági típussal diagnosztizált gyermeket kötelesek vagyunk 
befogadni, és biztosítani a megfelelő szakmai ellátásukat. Nincs kibúvónk! Ha benne van 
az óvoda alapító okiratában, nem mérlegelünk, nem mérlegelhetünk.  
 
A Balázsnak elő van írva heti 3 óra autizmus szakember, logopédus és fejlesztő óra, 
miközben az önkormányzatnak nincs sem autizmus, sem logopédus szakembere, a 
megyében is csupán 2 autizmus szakember dolgozik. Tehát fizikailag sem tudnánk ezeket 
a feltételeket biztosítani. Gyógypedagógus van az óvodában, de ő nem autizmus 
szakember. Ha nem módosítjuk az óvoda alapító okiratát, ez jelentős anyagi és jogi terhet 
róhat az önkormányzatra. 
 
Szabóné Kecskés Mária óvodavezető 
A szakértői vélemény alapján eddig heti 3 óra logopédiai foglalkozást biztosítottunk a 
gyermek számára, aki most nagycsoportos. 2014. év végén diagnosztizálták nála az 
autizmust és az értelmi fogyatékosságot. Foglalkozott vele gyógypedagógus, de nem 
autizmushoz értő szakember. 
 
Papp Attila képviselő 
Mi a megoldás? 
 
Nagy Gábor polgármester 
A szülő tolerálta eddig ezt az eljárást, sőt, keresett Veszprémben egy autizmus 
szakembert. Hetente viszik hozzá a Balázst, ami alkalmanként 4 ezer forintjukba kerül a 
benzinnel és a gyógypedagógus óradíjával együtt. Ehhez a heti felutazáshoz kéri a 
képviselő-testület segítségét. A munkamegbeszélésen azt javasoltam, és a szülőkkel 
megállapodásra is jutottam erről, hogy alkalmanként ezt a 4 ezer forintot fizessük ki nekik, 
hiszen egy autizmus szakember 5 és 8 ezer forintos óradíjért jönne le helybe, a gyermeket 
fejleszteni. A gyógypedagógus minden alkalommal írásos teljesítésigazolást ad, hogy 
elvitték a gyermeket a foglalkozásra, amit a szülő havonta leadna az önkormányzatnál, 
melynek alapján kifizetnénk nekik az alkalmankénti 4 ezer forintot. Ez nem is segély, ez jár 
a szülők számára. De ez eddig csak heti egy óra a 3-ból, és ez a gond ugyanígy fennáll 
jövőre is! Javasoltam, hogy keressenek egy logopédust is maguknak, a faluban is él egy 
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kiváló szakember. A jogszabály szerint lehet tömbösített fejlesztést biztosítani. Javasoltam 
a szülőknek, hogy a nyári szünetben 40 órára fogadjanak fel egy logopédust, és intenzív 
fejlesztést kérjenek, heti 2-3-4 alkalommal vigyék hozzá a gyermeket. Ez komplex 
fejlesztésnek tekinthető, egy ilyen kisgyermeknél a logopédus komplexen fejleszt. Ez 
általában helyi kollégánál 2.000, utazó kollégánál 2.500 Ft óradíj szokott lenni. Az óvoda 
költségvetése ezt eddig állta, mert tellett rá, de a továbbiakban ezt az összeget nekünk 
kell biztosítanunk. Nincs mérlegelésre lehetőségünk, de a forrás biztosítását csak ennél az 
asztalnál dönthetjük el, hiszen ez költségvetés módosítást igényel.  
 
Amikor ezt a problémát megismertem, az óvodavezetővel arra a következtetésre jutottunk, 
hogy az óvoda alapító okiratát módosítani kell. Az előterjesztést megkaptátok, melyben 
részletesen indokolva van a módosítás szükségessége. A módosítást követően a többi 
gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű, ezen belül a 
mozgásszervi fogyatékos, enyhe fokban értelmi fogyatékos és beszédfogyatékos 
gyermeknevelés feladatainak ellátása lenne kötelező az óvodánkban. Ezekre a 
feladatokra megoldható a szakember biztosítása. Kikerül ez alapján az autista, a közép- 
és súlyosan fogyatékos és a halmozottan fogyatékos gyermekek köre.  
 
Kérem, először szavazzunk az óvoda alapító okiratának előterjesztés szerinti 
módosításáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
94/2016. (V.19.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirádi Nyitnikék 
Óvoda Alapító okiratának 4.3 pontját, mely a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 
alaptevékenységét tartalmazza, az alábbiak szerint módosítja: 
 
„ 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § (1) bekezdés a) és r) pontjával 
meghatározott óvodai nevelés, és a többi gyermekkel együtt nevelhető, 
oktatható sajátos nevelési igényű ezen belül a mozgásszervi fogyatékos, 
enyhe fokban értelmi fogyatékos és beszédfogyatékos gyermeknevelés 
feladatainak ellátása.” 
 
Felelős:   Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2016. május 27. 
 

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapít okirat  
e jegyzőkönyv 10. melléklete 
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Nagy Gábor polgármester 
A 2016-17. tanévre vonatkozóan Molnár Balázs szüleivel háromoldalú szerződést kötnénk 
– óvoda, önkormányzat, szülő -, mely szerint 2016. szeptemberétől ideiglenes befogadást 
biztosítanánk a gyermeknek a nyirádi óvodában, és meglátnánk, hogy hogy kezdődik az 
év, a Balázs nevelése biztosítható-e helyben. Ha a nevelési intézmény úgy látja, hogy 
nem, akkor novembertől betartatjuk az alapító okiratot, és a megfelelő speciális 
intézménybe irányítjuk a gyermeket.  
 
Szabóné Kecskés Mária óvodavezető 
Ezt az átmeneti megoldást jónak tartom. Én is nagyon sajnálom a kisgyermeket és a 
szülőket, együtt érzek velük, de együtt érzek a kollégákkal is. Ugyanis ez rendkívül nagy 
felelősség. Ha a Balázs helyzete jól alakul, és marad a nyirádi óvodában, azt kérem a 
képviselő-testülettől, hogy továbbra is támogassa a szülőket abban, hogy a megfelelő 
szakembereket elérjék. 
 
Nagy Gábor polgármester 
Igen, ez természetes. Engem inkább a gyermekek érdekelnek, a többi gyermek és a 
szüleik, az ő érdekükben kell ezt a háromoldalú megállapodást megkötnünk Balázs 
szüleivel. Kérem az előterjesztés elfogadását, hogy a szülőkkel szerződést kötünk a 2016-
2017. nevelési évre az elmondottak szerint. Kérem, szavazzunk! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
95/2016. (V.19.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata, mint fenntartó, továbbá a Nyirádi 
Nyitnikék Óvoda, mint nevelési intézmény és Molnár Balázs, mint szülő 
háromoldalú szerződést kötnek a következők szerint: 
 

1. Nyirád Község Önkormányzata, mint fenntartó vállalja, hogy 
biztosítja Molnár Balázs nagycsoportos óvodás sajátos nevelési 
igényének megfelelő fejlesztéseket annak ellenére, hogy az óvoda 
alapító okiratában nem szerepel a spektrum-zavaros gyermekek 
ellátása.  

 
2. A Nyirádi Nyitnikék Óvoda a 2016-2017. nevelési évben biztosítja 

Molnár Balázs felvételét azzal a kikötéssel, hogy amennyiben a 
gyermek a sajátos nevelési igényéből fakadóan 2016. október 31-ig 
nem tud megfelelően beilleszkedni az új óvodai csoportjába, az 
óvodavezető értesíti a megállapodást aláíró feleket annak 
érdekében, hogy a szülők a gyermeket más, a sajátos nevelési 
igényének megfelelő feltételeket biztosító intézménybe írassák be. 
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szerződés aláírásával, és 
e határozat megküldésével döntéséről értesíti a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 
vezetőjét és a gyermek szüleit. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2016. június 15. 
 
 
 

 
Nagy Gábor polgármester 
Kérem, szavazzunk arról, hogy az önkormányzat alkalmanként 4.000 Ft támogatást nyújt 
Molnár Balázs SNI-s óvodás gyermek részére ahhoz, hogy autizmus szakember lássa el, 
valamint 2016. augusztus 31-ig maximum 40 óra logopédiai foglalkoztatás díját megtéríti 
maximum 2.500 Ft óradíj erejéig a szülők részére.  
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
96/2016. (V.19.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint fenntartó 
biztosítja Molnár Balázs sajátos nevelési igényű óvodás gyermek részére 
a Veszprém Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló, Beszédvizsgáló 
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményében foglalt 
fejlesztések igénybevételének feltételeit a következők szerint: 
 
Nyirád Község Önkormányzata 
 

1. 2016. június 1-jétől a gyermek óvodai jogviszonyának fennállásáig 
alkalmanként 4.000 Ft támogatást nyújt ahhoz, hogy a gyermeket 
autizmus szakember lássa el;  

 
2. 2016. június 1-jétől 2016. augusztus 31-ig a gyermek részére 

maximum 40 óra logopédiai foglalkozás díját téríti meg, maximum 
2.500 Ft óradíj erejéig, és 

 
3. 2016. szeptember 1-jétől a gyermek óvodai jogviszonyának 

fennállásáig megtéríti a gyermek logopédiai foglalkozásának díját, 
maximum 2.500 Ft óradíj erejéig. 

 
A szülők a foglalkozásokon való részvételről igazolást nyújtanak be az 
önkormányzati hivatalba, amely alapján havonta egyszer, minden hónap 
10. napjáig, utólag történik az elszámolás. 
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A képviselő-testület a gyermek fejlesztése költségeinek fedezetét az 
önkormányzat 2016. évi költségvetésében, a 2015. évi maradvány terhére 
biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről e 
határozat megküldésével a Nyirádi Nyitnikék Óvoda vezetőjét és a 
gyermek szüleit tájékoztassa. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2016. június 3. 

 
 
 
9. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK 
TÁMOGATÁSRA, VALAMINT AZ ADÓSSÁGKONSZOLIDÁCIÓBAN NEM RÉSZESÜLT 
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK FEJLESZTÉSEINEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT BM 
PÁLYÁZATOK MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Képviselő-társaim megkapták a pályázati kiírásokat és a határozati javaslatokat. Az 
adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatására kiírt pályázat 
beadási határideje augusztus 31., kérem, erről a mai ülésen ne beszéljünk! 
 
Amiről ma döntenünk kell, az az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására kiírt pályázaton való részvétel. A kiírásnak három pályázati alcélja van.  
 
A belterületi utak, járdák felújítására az előttetek lévő határozati javaslat szerint javasolom 
beadni a pályázatot, a tavaly elkészített, de támogatásban nem részesült pályázatunk 
szerint, természetesen a költségeket aktualizálva, az Alkotmány utca és a Széchenyi utca 
Kis Iskola előtti szakaszának felújítására. Ezen célnak 85 %-os támogatása van, a ránk 
eső önrész 2.227.583 Ft.  
 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk a határozati javaslat szerinti pályázat benyújtásáról belterületi utak 
felújítására! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
97/2016. (V.19.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. 
melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatásra” című pályázatra. 
 



 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. május 19-i nyilvános ülésének jegyzőkönyve 

19 

Pályázati alcél: 
c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása. 

 
Alkotmány utca útfelújítás   10.375.017 Ft 
Széchenyi utca Kis Iskola melletti 
szakaszának útfelújítása      4.475.531 Ft 
 
Beruházás összköltsége:   14.850.548 Ft 
Igényelt pályázati támogatás:   12.622.965 Ft 
Az önkormányzat által biztosított  
önerő összege:       2.227.583 Ft 

 
A képviselő-testület a 2.227.583 Ft, azaz Kettőmillió-kétszázhuszonhétezer-
ötszáznyolcvanhárom forint önerő fedezetét az önkormányzat 2016. évi 
költségvetésében, a 2015. évi maradvány terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a pályázat benyújtásáról intézkedjen. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  elektronikus úton: 2016. június 2. 16:00 óra 
  postai úton: 2016. június 3. 
 
 
 
Papp Attila képviselő 
Ha majd az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok számára kiírt 
pályázat beadására készülünk, kérem, úgy tervezzünk, hogy a Szeptember 4. utcát mart 
aszfalttal újítsuk fel, és ne feledkezzünk meg súlykorlátozó táblák kihelyezéséről sem 
néhány utcában! Régi gond, hogy a nagy erdészeti kamionok megrakodva közlekednek a 
belterületi útjainkon, nagy károkat okozva, kérjünk tőlük emiatt ellentételezést!  
 
Nagy Gábor polgármester 
Igen, igazad van, kötelezettséget vállalok arra, hogy ez ügyben tárgyalásokat 
kezdeményezek az erdészettel. 
 
Nagy Gábor polgármester 
Ugyanezen kiírás szerint a másik pályázati alcél a sportfejlesztés, melynek keretében a 
tornaterem felújítására kerülhet sor. Felvettem a kapcsolatot a KLIK-kel. A tankerületi 
igazgató asszonnyal megegyeztünk, hogy a tornaterem felújítására nyújtjuk be a 
pályázatot, melyet ők, mint fenntartók, támogatnak. A határozati javaslatban látjátok a 
megvalósítandó fejlesztések részletezését, ennek a pályázatnak is 85 %-os a 
támogatottsága, a beruházáshoz 3.425.403 Ft önrészt kell biztosítanunk. 
 
Várom a kérdéseket, hozzászólásokat! 
 
Németh Jenő képviselő 
Ha e pályázat nem nyer, és nem kerül sor a tornaterem nyílászáróinak cseréjére, azt 
kérem, hogy jusson néhány doboznyi festék árára önkormányzati saját forrásból! 



 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. május 19-i nyilvános ülésének jegyzőkönyve 

20 

Nagy Gábor polgármester 
Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a határozati javaslat 
szerinti pályázat benyújtásáról a tornaterem felújítására! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
98/2016. (V.19.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. 
melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatásra” című pályázatra. 
 
Pályázati alcél: 

b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új 
sportlétesítmény létrehozása 

 
Tornaterem felújítása (Nyirád, Széchenyi utca 34/A.) 
 
Fűtéskorszerűsítés     6.326.729 Ft 
Tetőfelújítás       1.975.652 Ft 
Külső nyílászárók cseréje  11.897.638 Ft 
Parketta felújítás      2.636.000 Ft 
 
Beruházás összköltsége:  22.836.019 Ft 
Igényelt pályázati támogatás:  19.410.616 Ft 
Az önkormányzat által vállalt 
saját forrás összege:     3.425.403 Ft 

 
A képviselő-testület a 3.425.403 Ft, azaz Hárommillió-négyszázhuszonötezer-
négyszázhárom forint önerő fedezetét az önkormányzat 2016. évi költségvetésében, 
a 2015. évi maradvány terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a pályázat benyújtásáról intézkedjen. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  elektronikus úton: 2016. június 2. 16:00 óra 
  postai úton: 2016. június 3. 
 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Ezen kiíráson belül a harmadik pályázati alcél a kötelező önkormányzati feladatot ellátó 
intézmények fejlesztése, felújítása. Itt bármelyik intézményünk felújítása szóba jöhetne, 
amely már működik, az óvoda, az egészségház, vagy az önkormányzati hivatal épülete. 
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Azt javasolom, hogy az egészségház felújítására ide is adjuk be a pályázatunkat, attól 
függetlenül, hogy a TOP-os pályázaton is indultunk ezzel a céllal. Amennyiben nem kerül 
sor az egészségház felújítására augusztus 31-ig, az ÁNTSZ megvonja a működési 
engedélyt.  
 
Másik alternatíva, hogy az étkezde kiépítését vesszük pályázati célnak, és arra nyújtunk 
be támogatási igényt. Ez egy 30 millió forintos pályázat. Óvodai nevelést végző intézmény 
infrastrukturális, kapacitás bővítéssel nem járó fejlesztése, felújítása címen tehetnénk ezt 
meg. Két hetünk van, szűken, de beleférne vagy az egészségház, vagy az étkezde.  
 
Ha pályázaton kívül, saját forrásból végeznénk el az egészségházban égetően szükséges 
felújításokat, Turi János felmérése szerint azt 5 millió forintból lehetne megvalósítani.  
 
Papp Attila képviselő 
Véleményem szerint az étkezdét kellene megcéloznunk. 
 
Nagy Gábor polgármester 
Németh Jenő képviselő-társamtól kérdezem, hogy milyen állapotban van az étkezde 
tervrajza, vagy az csak egy általad készített skicc volt? Nem emlékszem pontosan. 
 
Németh Jenő képviselő 
Semmilyen állapotban nincs a terv. Én kértem korábban, hogy terveztessük meg, de az 
abbamaradt. Néhány általam készített skicc van csupán, tehát tervezőre lenne szükség. 
Előbb-utóbb úgyis sort kell keríteni az étkezde felépítésére, tehát javasolom, hogy az 
engedélyes terveket készíttessük el!  
 
Nagy Gábor polgármester 
A jogerős építési engedélyt a pályázati támogatási szerződés aláírásáig kellene 
megszereznünk.  
 
Papp Attila képviselő 
Javasolom, hogy az étkezdét terveztessük meg. 
 
Németh András képviselő 
Azt javasolom, hogy a terv úgy készüljön el, hogy legyen az étkezdének külön, az óvodától 
leválasztott bejárata, hogy úgy is be lehessen menni, hogy nem érintik az ott közlekedők 
az óvodát. A kerítés mellett le kellene választani egy másfél méteres részt, hogy ne kelljen 
az óvoda udvarára bemenni annak, aki az étkezdébe megy. Úgy legyen kialakítva, hogy 
mind az óvodások, mind az idegenek külön-külön meg tudják közelíteni az étkezde 
bejáratát. 
 
Nagy Gábor polgármester 
Javaslatom az, hogy amennyiben az óvoda felújítás pályázatán belül lehet étkezde 
kialakítására pályázni, abban az esetben erre a célra adjuk be a pályázatot, de 
amennyiben a minisztérium állásfoglalása szerint ez nem lehetséges, abban az esetben 
az egészségház felújítására.  
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Németh András képviselő 
A pályázattól függetlenül kérdezem, hogy mikor lesz a konyha gázellátásra rendbe téve? 
 
Németh Jenő képviselő 
Ezt már egyszer megtárgyaltuk. Mindenképpen szükséges volna az étkező tervének 
elkészítése, mert az kapcsolódik a gázcsövekkel is a konyhához.  
 
Németh András képviselő 
Ha nem nyerünk a pályázaton, a gázkészülék légellátását akkor is tegyük rendbe!  
 
Nagy Gábor képviselő 
Kérem, térjünk vissza a tárgyhoz, szavazzunk arról, hogy annak függvényében készítjük 
elő az étkező kialakítására a pályázatot, hogy a minisztérium álláspontja szerint belefér-e 
az az „ab)” pályázati alcélba. 
 
 

A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-
testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megbízza 
a polgármestert, hogy annak függvényében készítse elő az étkező 
kialakítására benyújtandó pályázatot, hogy a minisztérium álláspontja 
szerint a fejlesztés belefér-e az a „ab) 70 %-os kapacitás kihasználtságot 
meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális – kapacitás 
bővítéssel nem járó – fejlesztése, felújítása” pályázati alcélba. 

 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérem a felhatalmazásotokat arra, hogy a gáztervezővel, Németh Szabolccsal állapodjunk 
meg a konyha gázfelújítási kiviteli terveinek elkészítéséről, akivel a hétvégén fogunk 
tárgyalni. Ő volt a legolcsóbb a három tervező közül, illetve régóta együtt dolgozunk vele.  
 
Németh Jenő képviselő 
Nem értek egyet azzal, hogy úgy döntünk gázterv elkészítéséről, hogy nem illesztjük mellé 
az étkező terveit.  
 
Németh András képviselő 
Meg kell mondani a tervezőnek, hogy úgy készítse el a gázterveket - ha pl. be kell tenni 
egy ventillátort -, hogy később az étkezőt meg tudjuk valósítani. 
 
Nagy Gábor polgármester 
Arra kérem Németh Jenő képviselőt, gyere te is szombaton a megbeszélésre, melyet a 
gáztervezővel folytatunk, és el fogjuk mondani neki, hogy milyen szempontokat vegyen 
figyelembe a tervezésnél. 
 
Kérem, szavazzunk arról, hogy elkészítettjük mind a konyha gázfelújítási, mind pedig az 
étkezde kialakításának terveit! 
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A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

99/2016. (V.19.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a 
polgármestert, hogy készíttesse el a konyha épületének gázfelújítási 
kiviteli terveit, valamint az óvoda épületéhez kapcsolódó étkezde 
kialakításának kiviteli terveit. 
 
A képviselő-testület a tervek költségeinek fedezetét az önkormányzat 
2016. évi költségvetésében, a 2015. évi maradvány terhére biztosítja. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2016. szeptember 1. 

 
 
 
 
 
10. TÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN, AZ „AJKAI JÁRÁSI HELYI KÖZCÉLÚ 
ENERGIAELLÁTÁS MEGVALÓSÍTÁSA MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKKAL” 
CÍMŰ, AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL BENYÚJTANI TERVEZETT TOP-
3.2.2-15 PÁLYÁZAT MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Képviselőtársaim megkapták az írásos előterjesztést. Várom a kérdéseket, észrevételeket. 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az Ajka Város 
Önkormányzata által benyújtani tervezett energetikai pályázathoz történő csatlakozásról 
az előterjesztés szerint! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
100/2016. (V.19.) határozata 

 
1. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 

kíván benyújtani a Terület és Településfejlesztési Operatív 
program keretében „Önkormányzatok által vezérelt, a helyi 
adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások 
kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex 
fejlesztési programok keretében” TOP-3.2.2-15 című pályázati 
felhívásra „Ajkai járási helyi közcélú energiaellátás 
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megvalósítása megújuló energiaforrásokkal” címmel, melyhez 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete – mint 
konzorciumi tag - csatlakozik. A pályázat benyújtásával elnyerni 
kívánt összeg maximum 300.000.000 Ft. 
 

2. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza 
a polgármestert, hogy Ajka Város Önkormányzatával konzorciumi 
megállapodást kössön a pályázat benyújtásához kapcsolódóan. 
A konzorcium vezetője Ajka Város Önkormányzata. 
 

3. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza 
a polgármestert, hogy a pályázatok benyújtásához szükséges 
nyilatkozatokat megtegye, és utasítja, hogy a költségeket a 
pályázat elnyerése esetén a 2016-2018. évi költségvetésbe 
tervezze be. 

 

4. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházást 
a következő helyszíneken tervezi megvalósítani: 

 
a) Nyirádi tornaterem 8454 Nyirád, Széchenyi utca 34/A. (hrsz. 

684/13) 
b) Nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola felső tagozatának 

épülete 8454 Nyirád, Szabadság utca 1. (hrsz. 683) 
c) Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal épülete 8454 Nyirád, 

Szabadság utca 3. (hrsz. 682) 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről e 
határozat megküldésével Ajka város polgármesterét tájékoztassa. 

Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő: 2016. május 27. 

 
 
 
 
 
11. A TESTÉPÍTŐK KLUBJA MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELMÉNEK 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Képviselőtársaim megkapták az írásos előterjesztést a határozati javaslattal, melyben 
javasolom pályázatuk alapján a testépítők klubjának támogatását. Dicséretes, hogy a klub 
azon civil szervezetek közé tartozik, akik megfelelő módon beadták pályázatukat a 
támogatásra, az új eljárásrendhez igazodva. Információim szerint közel 30 tagja van a 
klubnak. 
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Kovács András, a Nyirádi Testépítő Klub képviseletében 
Jelenleg 27 fiatalt fogunk össze, 12 fő az, aki rendszeresen látogatja a klubot. Nyáron ez a 
létszám 20-25 főre nő, amikor a tanulók is folyamatosan jönnek.  
 
Nagy Gábor polgármester 
Milyen nyitvatartási renddel működtök? 
 
Kovács András, a Nyirádi Testépítő Klub képviseletében 
Amikor délelőttös műszakban dolgozom, akkor hajnali 4-kor nyitok, délutános héten 7 és 8 
óra között, este pedig 22 órakor zárunk.  
 
Nagy Gábor polgármester 
A klub nem kész eszközök megvásárlásához kéri a támogatásunkat, hanem 
sporteszközök elkészítéséhez szükséges anyagok megvásárlásához, tehát anyagárban 
számoltak. Pályázatuk alapján 67.000 Ft támogatás nyújtását javasolom az előterjesztés 
szerint, kérem, szavazzunk az odaítéléséről! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
101/2016. (V.19.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezeteknek 
nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 2/2016. (III.9.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati rendelet), 
valamint a 26/2016. (III.3.) képviselő-testületi határozattal kiírt pályázati 
felhívás szerint benyújtott pályázat alapján 67.000 Ft (azaz Hatvanhétezer 
forint) pályázati támogatást nyújt a Nyirád Községért Közalapítvány (8454 
Nyirád, Szabadság utca 3., képviseli: Bodó Márta elnök) részére. 
 
Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át 2016. május 31. 
napjáig. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az önkormányzati rendeletben 
rögzített szabályok szerint a támogatottal támogatási szerződést kössön, 
melyben rögzítse, hogy a támogatás célja a Nyirádi Testépítő Klub 
működésének támogatása. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2016. május 31. 
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12. A KÉK CINKE ALAPÍTVÁNY KULTURÁLIS PROGRAMJA TÁMOGATÁS IRÁNTI 
KÉRELMÉNEK MEGTÁRGYALÁSA 
 
Nagy Gábor polgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést, pályázata alapján javasolom a Kék 
Cinke Alapítvány kulturális célú támogatását. Várom a kérdéseket, észrevételeket.  
 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk arról, hogy pályázata alapján 
az előterjesztés szerint 95.000 Ft támogatásban részesítjük az alapítványt! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
102/2016. (V.19.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezeteknek 
nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 2/2016. (III.9.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati rendelet), 
valamint a 26/2016. (III.3.) képviselő-testületi határozattal kiírt pályázati 
felhívás szerint, a benyújtott pályázata alapján a Kék Cinke Alapítvány 
(8454 Nyirád, Széchenyi utca 36., képviseli: Bokorné Tasner Márta elnök) 
részére 2016. évre 95.000 Ft (azaz Kilencvenötezer forint) kulturális célú 
támogatást nyújt. 
 
Az önkormányzat a támogatást egy-összegben utalja át a támogatott 
részére 2016. május 31. napjáig. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az önkormányzati rendeletben 
rögzített szabályok szerint a támogatottal támogatási szerződést kössön, 
valamint intézkedjen a támogatás átutalásáról. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2016. május 31. 

 
 
 
 
13. HORVÁTH ATTILA ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN 
MEGVÁSÁRLÁSA IRÁNTI KÉRELMÉNEK MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. Várom a kérdéseket, 
észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az épület 
értékesítésének előterjesztés szerinti előkészítéséről! 
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A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
103/2016. (V.19.) határozata 

 
1. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirád, Dózsa 

György utca 61/A. szám alatti, 104 hrsz-ú, 1014 m2 nagyságú, kivett 
lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, önkormányzati 
tulajdonú ingatlant értékesíteni kívánja. 

 
2. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 

szóló 5/2013. (IV.8.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdésének 
figyelembevételével ezen önkormányzati vagyont a képviselő-
testület pályázati eljárás mellőzésével kívánja értékesíteni. 

 
3. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ingatlan 

szakértői értékbecslését rendelje meg, majd az ingatlan értékének 
ismeretében terjessze a képviselő-testület elé a vételárra vonatkozó 
javaslatát. 

 
4. A képviselő-testület az ingatlan-értékbecslés költségének fedezetét 

az önkormányzat 2016. évi költségvetésében, a 2015. évi maradvány 
terhére biztosítja. 

 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2016. június 30. 

 
 
 
 
14. A KÖZPONTI HÁZIORVOSI ÜGYELETHEZ KAPCSOLÓDÓ HOZZÁJÁRULÁS 
MÉRTÉKÉNEK ÉS GÉPKOCSI BESZERZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA IRÁNTI KÉRELEM 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Képviselőtársaim megkapták az írásos előterjesztést, várom az észrevételeket. 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a központi háziorvosi ügyelet 
költségeihez az előterjesztés szerinti hozzájárulásról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
104/2016. (V.19.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 
hogy az Ajka Város Önkormányzatával 2012. december 28. napján 
megkötött, az 5/48/2012. számon nyilvántartott, a központi háziorvosi 
ügyelethez való csatlakozásról szóló feladat-átvállalási szerződés akként 
módosuljon, hogy 2017. január 1-jétől az önkormányzati hozzájárulás 
mértéke 300 (azaz Háromszáz) Ft/lakos/év legyen. 
 
A képviselő-testület a háziorvosi ügyelet feladatellátáshoz szükséges új 
Suzuki Vitara személygépkocsi beszerzését támogatja, melynek árához 
162.000 Ft-tal, (azaz Egyszázhatvankettőezer forinttal) hozzájárul. 
 
A képviselő-testület a hozzájárulások összegét az önkormányzat 2017. évi 
költségvetésébe betervezi és Ajka Város Önkormányzata számára átadja. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy döntéséről e határozat 
megküldésével Ajka város polgármesterét tájékoztassa. 
 
Felelős:   Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2016. május 27., és a  

2017. évi költségvetés elfogadását követő 30 nap 
 
 
 

 
15. MOLNÁR NORBERT ÉS KÁLMÁN TÍMEA INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉVEL 
KAPCSOLATOS KÉRELMÉNEK MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Képviselőtársaim megkapták az írásos előterjesztést. Korábban már hasonló élethelyzet 
miatt hozzájárultunk a családi ház következmények nélküli elidegenítéséhez, javasolom, 
most is tegyük ezt. Kérem, szavazzunk Molnár Norbert és volt felesége kérésének 
teljesítéséről, a telekár kétszerese megfizetésének elengedéséről az előterjesztés szerint! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
105/2016. (V.19.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata által Molnár Norberttel és Molnárné 
Kálmán Tímeával, mint kötelezettekkel 2006. április 20-án megkötött 
„átruházási szerződés vételi jog biztosításával” 6. pontja értelmében a 
kötelezettek Nyirád községben az adott évben értékesített építési telkek 
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négyzetméterre vetített átlagvételárának felszorzása alapján számított 
összeg kétszeresét kell megfizetniük abban az esetben, ha az 
önkormányzat által térítésmentesen átadott, Szeptember 4. utca 31. szám 
alatti ingatlanon felépített családi házat 2021. április 20. napja előtt 
elidegenítik. 
 
A képviselő-testület a kötelezettek kérésére a telekár megfizetésétől 
eltekint, figyelembe véve kötelezetteknek a magánéletükben bekövetkezett 
kedvezőtlen változást. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy döntéséről e határozat 
megküldésével az ügyfeleket értesítse. 
 
Felelős:   Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2016. május 31. 

 
 
 
16. VEGYES ÜGYEK 
 
Nagy Gábor polgármester 
Javaslattal élek a képviselőtestület tagjai felé, hogy kiemelkedő és eredményes munkájuk 
elismeréseként az önkormányzati hivatal dolgozóit bruttó 875.800 Ft jutalomban 
részesítsük, és a hivatal személyi juttatások rovatát ezzel az összeggel, és ehhez 
kapcsolódóan a 27 % szociális hozzájárulás összegével a következő költségvetés 
módosítás során emeljük meg. A jutalom felosztásáról a jegyző asszony gondoskodik. A 
jutalom összegének fedezetét Nyirád Község Önkormányzata biztosítsa a 2015. évi 
maradvány terhére. Kérem, szavazzunk! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
106/2016. (V.19.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirádi Közös 
Önkormányzati Hivatal munkatársait kiemelkedő és eredményes 
munkavégzésük elismeréseként bruttó 875.800 Ft jutalomban részesíti.  
 
A jutalom felosztásáról a jegyző gondoskodik. 
 
A 875.800 Ft, azaz Nyolcszázhetvenötezer-nyolcszáz forint jutalom + 27 % 
szociális hozzájárulás összegének fedezetét a képviselő-testület Nyirád 
Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésében, a 2015. évi 
maradvány terhére biztosítja.  
 
Felelős:   Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2016. június 15. 
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Nagy Gábor polgármester 
A nagycsaládosok egyesülete által bérelt, József Attila utca 3. szám alatti önkormányzati 
tulajdonú ingatlan bérleti szerződésének hatálya lejárt 2015. december 31-én. Az a 
sajnálatos információ jutott el hozzám, hogy a nagycsaládosok ezt úgy kezelik, hogy el kell 
innen menniük. Addig nem tudom megígérni nekik, hogy meghosszabbítjuk a bérlet 
időtartamát, míg veletek nem döntünk erről, mert a bérbe adásról is természetesen a 
képviselő-testület döntött a 18/2009. (III.10.) határozatával.  
 
Az előző szerződéssel ellentétben az új bérleti szerződést nem határozott, hanem 
határozatlan időre szeretném megkötni, és belefoglalni, hogy a felmondási idő 90 nap. A 
díjmentesség ugyanúgy fennállna, mint eddig.  
 
Papp Attila képviselő 
Véleményem szerint hosszú a 90 napos felmondási idő, elegendő a 60 nap. Nem tudjuk 
előre, bármi közbe jöhet, például a körzeti megbízott ideköltözése, vagy egyéb más 
esemény. 
 
Nagy Gábor polgármester 
Rendben. Javasolom, hatalmazzon föl a testület az új bérleti szerződés megkötésére az 
elhangzottak szerint, 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 
107/2016. (V.19.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete határozatlan időre, 
térítésmentes használatra bérbe adja a Nyirád, József Attila utca 3. szám 
alatti, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant a Nyirád és Térsége 
Nagycsaládosainak Közhasznú Egyesülete számára.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés 
megkötésével, melyben 60 napos felmondási időt köt ki. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2015. június 15. 
 

 
 
 
Horváth Zoltán alpolgármester 
Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy a Horgásztó partján megrendezett majális 
összesen 472.719 Ft-jába került az önkormányzatnak, mely összeg jelentős részét az 
élelmiszer ára tette ki, 500 adag ebédet készítettünk. A sátor bérleti díja még nincs 
kifizetve, mert nem érkezett meg a számla. Elmondhatjuk, hogy jól sikerült a rendezvény. 
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Csikány Róbertné képviselő 
Korábban beszéltünk arról, hogy a piacon árusítóktól is helypénzt fogunk szedni. Ez már 
megvalósult? 
 
Nagy Gábor polgármester 
Nem, folyamatban van az előkészítése.  
 
A Katasztrófavédelmi Igazgatóság három önkéntes segítőt kér. Papp Attila, Kocsis Tamás 
és Horváth Zoltán jelezték, hogy vállalják az önkéntes segítést. 
 
Emlékeztetlek benneteket, hogy holnap délelőtt 9 órakor koszorúzás lesz az Erzsébet-
szobornál. Aztán 29-én vasárnap 15 órakor Hősök-napi megemlékezés a temetőben a 
nyugdíjas klub szervezésében, 28-án szombaton gyereknap, 23-án délután 2-kor pedig 
mobil fogadóóra lesz, melyen a járási hivatal vezetője, a rendőrkapitányság képviselője, a 
jegyző asszony és én leszünk jelen, az utcán sétálva fogadjuk az ügyfeleket.  
 
Csikány Róbertné képviselő 
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy lemondok az ezévi képviselői tiszteletdíjamról, 
és kérem a testületet, hogy a felajánlásomat fogadja el. Személyes érintettségemet 
jelentem be az erről szóló döntésben. 
 
Nagy Gábor polgármester 
Köszönjük szépen a felajánlást. Javasolom, hogy Csikány Róbertnét személyes 
érintettsége ellenére ne zárjuk ki az általa felajánlott tiszteletdíj elfogadásáról szóló 
döntésből. Kérem, szavazzunk erről! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

108/2016. (V.19.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes 
érintettsége ellenére nem zárja ki Csikány Róbertné képviselőt az általa 
felajánlott képviselői tiszteletdíj elfogadásáról szóló döntésből. 
 
Felelős:  Nagy Gábor alpolgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
 

Nagy Gábor polgármester 
Kérem, szavazzunk Csikány Róbertné képviselő által felajánlott képviselői tiszteletdíj 
elfogadásáról! 

 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
109/2016. (V.19.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 2016. 
április 7. napjától 2016. december 31-ig Csikány Róbertné képviselőnek 
járó, általa az önkormányzat javára felajánlott, havi bruttó 30.000 Ft 
képviselői tiszteletdíjat és járulékait. 
 
A felajánlott és elfogadott tiszteletdíj összegét a képviselő-testület az 
önkormányzat 2016. évi költségvetésében elkülönítetten, tartalékként 
kezeli. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a költségvetési 
rendelet soron következő módosításakor a felajánlott tiszteletdíj 
tartalékként való elkülönítéséről gondoskodjon. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  a költségvetési rendelet soron következő módosítása 
 

 
 
Nagy Gábor polgármester 
Megállapítom, hogy mai ülésünknek több napirendi pontja és több hozzászólás nincs. 
Köszönöm képviselő-társaim munkáját, az ülést 1925 órakor bezárom. 

 
Kmf. 

 
 
 
 


