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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült:  Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

nyilvános, rendkívüli üléséről 
 
Az ülés helye:  Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 
   Nyirád, Szabadság u. 3. 
 
Az ülés időpontja: 2016. augusztus 11. 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; a Nyirádi Nyugdíjas és Hagyományőrző Egyesület 

     elnöke 
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 és Nyirád Községért Alapítvány Nyirád, Szabadság u. 3. 

Bodó Márta 8454 Nyirád, Ady E. u. 17. 
12. Iskolai Szülők Közössége Molnárné Mencseli Katalin 8454 Nyirád, Széchenyi u. 37. 
13. Kék Cinke Alapítvány    Nyirád, Széchenyi u. 36. - Bokorné Tasner Márta 
14. Nyirád és Térsége Nagycsaládosainak Közhasznú Egyesülete - Nyirád, Petőfi S. u. 18. 

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

Halimba, Arany J. u. 10. – Kovács Tibor 
Nyirád község lakossága 
 
Az ülésen jelen vannak:  
 

1. Nagy Gábor   polgármester 
2. Horváth Zoltán   alpolgármester 
3. Andrónyi Miklós   képviselő 
4. Németh András    képviselő 
5. Németh Jenő   képviselő 
6. Papp Attila   képviselő 
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Lovasi Erika jegyző távollétében:  
Kovács Károlyné igazgatási vezető-főtanácsos 
 

A képviselő-testület létszáma: 7 fő 
 
Jelenlévő képviselők száma:  6 fő 
 
Az ülést vezeti:    Nagy Gábor polgármester 
 
Jegyzőkönyvvezető:   Kovács Károlyné igazgatási vezető-főtanácsos 
 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 tagjából 6 
fő van jelen, az ülés határozatképes. Csikány Róbertné képviselő indokoltan van távol. 
Lovasi Erika jegyző szabadságon van, Kovács Károlyné igazgatási vezető-főtanácsos 
helyettesíti. 
 
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 konyha felújítási feladatainak finanszírozása 

Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

2. Vegyes ügyek 
 
 
 
1. A KONYHA FELÚJÍTÁSI FELADATAINAK FINANSZÍROZÁSA 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Önkormányzatunk konyháján meg kell teremteni a jogszabályoknak megfelelő 
körülményeket. Jelenleg az eszközök és berendezések többsége nem felel meg az 
előírásoknak, valamint a gázbojlerek és az elszívó rendszerek hiánya is nagy gondot 
okozhat. A vezetőváltás jó apropója annak, hogy a hatósági feltételeknek megfeleltessük a 
konyhát úgy, hogy csak olyan költségeket vállalunk be, amelyeket nem tesz feleslegessé 
majd a jövőbeni esetleges konyha-étkező bővítés. 
 
A konyhán irodai asztalok vannak viaszosvászonnal letakarva, amelyen az ételek 
készülnek. A polcok fából vannak, és festék is alig van rajtuk. A 10-20 éves főzőedények 
és az étkészletek sem felelnek meg a HCCP és az ÁNTSZ előírásainak. Saválló asztalok 
és saválló anyagból készült polcok beszerzését tervezzük, a középár-kategóriás 
árajánlatot kaptátok meg. 
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Az árajánlatból láthatjátok, hogy az eszközök beszerzése nagyságrendileg 800 ezer 
forintot jelentene. Ehhez jönnek még az ÁNTSZ előírásainak megfelelő bútorok költségei. 
Minősíthetetlen a jelenlegi állapot. Gáztervekre is rá kell költenünk kb. félmillió forintot.  
 
A beszerzendő eszközök listáját – melyet több árajánlatból válogattam össze – írásban 
megkaptátok. Kérem, járuljatok hozzá ezen beszerzésekhez, illetve ezeken felül kapjak 
némi mozgásteret a még esetleg fel nem tárt, a munkák végzése során előkerülő 
problémák megoldására. Az idő is nagyon sürget minket, mert augusztus 12-én áll le a 
konyha, és szeptember 1-jén nyitni kellene. Rengeteg a megoldandó feladat, amelyet 
pénz nélkül nem tudunk kezelni. Minimálisan 2,5 – 3 millió forintra van ehhez szükségünk. 
 
Németh András képviselő 
Amikor több évvel ezelőtt a jelenlegi gázberendezéseket beüzemelték, azok megfeleltek 
az akkori előírásoknak, de közben nyílászárókat cseréltek, egyéb módosítások is 
történtek, tehát a gázterveket felül kell vizsgálni, illetve újra engedélyeztetni kell a 
szükséges gázberendezések beszerelését. Szét kell választani egymástól az óvoda és a 
konyha gázrendszerét, erről már egyeztettünk szakemberrel. Nem lehet légtér 
összeköttetés a konyha és az óvoda között, a jelenlegi átadó ablakot légmentesen le kell 
zárni. Van az étel átadására korszerű technikai megoldás, ez megvalósítható. A 
szakember részéről felmerült, hogy a régi gázkazánt le kellene cserélni egy korszerűre, 
hasonlóra, mint ami az óvodában van, ez kb. 500 ezer forintos költséget jelentene. Ez 
azonban várhat addig, amíg a tervezett étkezőbővítés megvalósul, jelenleg opcióként 
kezelhető. Most szerintem egy szellőztető ventilátor beszerelésén kellene gondolkodnunk, 
erről a fűtéstervező szakember véleményt tudna mondani.  
 
Nagy Gábor polgármester 
Ahhoz kérem a hozzájárulásotokat, hogy a konyhát tegyük rendbe úgy, hogy az mind a 
gáz-, mind az ÁNTSZ és mind az élelmezésügyi szabályoknak megfeleljen. A költségekre 
a 2016. évi költségvetésben a 2015. évi maradvány nyújt fedezetet, azt kérem, hogy - 
természetesen szigorú elszámolási kötelezettség előírása mellett - 3 millió forintot 
tervezzünk be a konyha felújítására. Kérem, szavazzunk erről! 
 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
124/2016. (VIII.11.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a konyha 
helyiségeinek, berendezéseinek és eszközeinek felújítására 3.000.000 Ft-
ot, azaz Hárommillió forintot biztosít az önkormányzat 2016. évi 
költségvetésében, a 2015. évi maradvány terhére. 
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert a felújítási munkák és a 
beszerzések irányításával, valamint felhívja, hogy a felújítás befejezését 
követően tételesen számoljon el a felmerült költségekről. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  a felújításra és a beszerzésekre 2016. augusztus 31. 

 
 
 
2. VEGYES ÜGYEK 
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérdezem, hogy a vegyes ügyek keretében van-e kérdés, észrevétel?  
Megállapítom, hogy mai ülésünknek több napirendi pontja és több hozzászólás nincs. 
Köszönöm képviselő-társaim munkáját, az ülést 1720 órakor bezárom. 

 
 

Kmf. 

 
 


