
NYÍLT ÜLÉSEK HATÁROZATAI 
 

2011. JANUÁR 1-JÉTŐL 
2014. DECEMBER 31-IG 

 
 

A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 
  

Módosítás: Megjegyzés: 

2011 
 

4/2011. (I.24.) Ökt. határozat 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester indítványára név szerinti 
szavazással dönt arról, hogy az önkormányzat kiváljon-e az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi 
Társulásból és a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásához csatlakozzon-e, és 
kérje a kistérségi lehatárolás megváltoztatását Nyirád tekintetében. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: azonnal 

  

 
5/2011. (I.24.) Ökt. határozat 

 
1) Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. december 31. 

napjával kiválik az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulásból. 
 

2) Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. január 1-jei hatállyal 
társulni kíván a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásához. 

 
3) A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntését az Új Atlantisz 

Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetével és tagjaival, valamint a 
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 
elnökével közölje.  

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 

 

 2

 
4) Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezi a települési 

önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 
mellékletében megjelölt kistérségi lehatárolás megváltoztatását úgy, hogy 
Nyirád község az Ajkai kistérségből a Tapolcai kistérségbe kerüljön. 

 
5) A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a kistérségi lehatárolás 

megváltoztatásának kezdeményezéséhez a Tapolca és Környéke Kistérség 
Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa és a Veszprém Megyei 
Területfejlesztési Tanács véleményét kérje meg. 

 
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidők:  1) 2011. december 31. 

2) 2012. január 1. 
3) 2011. február 4. 
4) 2011. április 1. 
5) 2011. február 4. 

 
 

6/2011. (I.24.) Ökt. határozat 
 
Nyirád Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ „NFM Útpénztár Előirányzat” finanszírozásában meghirdetett, 
az országos közutak átkelési, valamint a lakott területekhez közvetlenül kapcsolódó 
szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a 
járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozásokra. 
 
A pályázati támogatással beszerezni kívánt közlekedésbiztonsági eszköz: 2 db 
SELEX SKRL-A4L típusú sebességkorlátra figyelmeztető berendezés. 
 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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A berendezés beszerzésének és telepítésének költségei:  
 
SELEX SKRL-A 4L típ. sebességkorlátra  
figyelmeztető berendezés  2 db x 670.000 Ft =  1.340.000 Ft 
Analizáló program   2 x 90.000 Ft =     180.000 Ft 
Tartószerkezet   2 x 49.000 Ft =        98.000 Ft 
Telepítés    2 x 66.000 Ft =     132.000 Ft 
Napelem    2 x 122.000 Ft =     244.000 Ft 
Akkumulátor + tartódoboz  2 x 34.000 Ft =       68.000 Ft 
Összesen nettó:      2.062.000 Ft 
ÁFA 25 %          515.500 Ft 
Összesen bruttó:      2.577.500 Ft 
 
Az önkormányzat által biztosított önrész:       257.750 Ft 
A megpályázott támogatás összege:    2.319.750 Ft 
 
A képviselő-testület a 257.750 Ft önrész fedezetét az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésében biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a pályázat elkészítésével és benyújtásával. 
 

Felelős: Lovasi Erika jegyző 
Határidő: 2011. február 14. 

 
 

7/2011. (I.27.) Ökt. határozat 
 

1. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az Új Atlantisz Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását az előterjesztés 1. számú mellékletében 
foglaltaknak megfelelően. Az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt Új Atlantisz 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának hatályba lépésével egyidejűleg 
az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás 2/2004.(VII.21.) TT. számú határozatával 
elfogadott és a 48/2008.(XI.19.) TT. számú határozatával utolsóként módosított társulási 
megállapodás hatályát veszti. 

 
2. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 

az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását aláírja. 
 

3. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a 
határozatot az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Elnökének küldje meg. 

 
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 

Határidő: 2011. január 31. 
 

 
8/2011. (II. 15.) Ökt. határozat 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete meghatározta a 2011. évi munka- és 
üléstervét. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester és Lovasi Erika jegyző 
Határidő: folyamatos, ill. 2011. december 31. 

 

  

 



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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9/2011. (II. 15.) Ökt. határozat 
 

Nyirád Község Önkormányzatának 2011. évi kiemelt céljairól 
 
 
1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból adódóan 

továbbra is ki kell használnia a társulások működésére biztosított többletnormatívákat.  
 

2.) Folyamatos fejlesztési feladat marad – pályázati támogatással – az önkormányzati 
intézmények épületeinek – ez évben különösen a Nyitnikék Óvoda és az Ady Endre 
Művelődési Ház – felújítása, illetve bővítése. 
 

3.) Fel kell kutatni, és ki kell használni járdák és utak felújításához pályázati 
lehetőségeket. 
 

4.) Kiemelt cél az önkormányzati intézmények fűtéskorszerűsítéséhez pályázati források 
felkutatása és kihasználása. 
 

5.) Továbbra is fontos szempont a köztisztviselők megfelelő szakmai ismereteinek 
állandó bővítése, mely a személyi állomány folyamatos képzésével, 
továbbképzésével érhető el.  
 

6.) A jövőben is biztosítani kell a polgárbarát és szolgáltató közigazgatást. Feladat a 
jelenlegi minőség megőrzése, továbbfejlesztése. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester és Lovasi Erika jegyző 
Határidő: folyamatos, ill. 2011. december 31. 

 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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10/2011. (II. 15.) Ökt. határozat 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a házasságkötések és a családi 
események társadalmi megünneplését lebonyolító anyakönyvvezető és a segítő közreműködő 
részére évente, a mindenkori illetményalapnak megfelelő összegű munkaruha juttatást biztosít. 
A munkaruha juttatás kifizetése és elszámolása a ruházati költségtérítésre vonatkozó 
szabályok szerint történik azzal, hogy az összeg felhasználásáról számlával kell elszámolni a 
tárgy év december 15. napjáig. A munkaruha juttatás összegét szoknya, blúz, vagy kosztüm 
vásárlására lehet felhasználni, kihordásának ideje egy év. 
 
A képviselő-testület a munkaruha juttatás fedezetét az önkormányzat költségvetésében 
biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a munkaruha juttatás kifizetéséről intézkedjen. 
 

Felelős: Lovasi Erika jegyző 
Határidő: 2011. április 30., ill. folyamatos 

 

  

 
--/2011. (II. 15.) 

 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett abban, hogy az előterjesztett 2011. 
évi költségvetést nem fogadja el, újra tárgyalja. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, 
hogy jelölje ki azon munkamegbeszélés időpontját, melynek tárgya az előterjesztett 
költségvetési rendelet átdolgozása lesz. A munkamegbeszélés időpontjának határideje: 2011. 
február 21. 
 

 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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11/2011. (II. 15.) Ökt. határozat 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja a 79/2010. 
(XII. 2.) határozatát: 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a KEOP-2010-6.2.0/A 
jelű „Fenntartható életmódot, fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő 
mintaprojektek” című, házi komposztálás elősegítése elnevezésű pályázatra. 
 
A pályázat bruttó költsége 9.625.000 Ft, melyből az önkormányzati önrész 481.250 Ft. A 
megpályázott támogatás összege: 9.143.750 Ft.  
 
Az önrész összegét a képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésében, a 
fejlesztési céltartalék terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati hiánypótlás benyújtására és a 
szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 

Határidő: 2011. február 21. 
 

  

 
--/2011. (II. 15.) 

 
A képviselő-testület tagjai megállapodtak abban, hogy február 18-án, pénteken 1730 órakor 
munkamegbeszélést tartanak, melynek témája a 2011. évi költségvetés lesz. 

 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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12/2011. (III. 3.) Ökt. határozat 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 199.219 ezer Ft bevétellel, 199.219 ezer Ft 
kiadással elfogadja a Halimba, Nyirád, Szőc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, 
Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsődéje önállóan működő költségvetési szerv 2011. évi 
költségvetését. 
 
Az elfogadott kiadások és bevételek beépülnek a gesztor - Nyirád Község Önkormányzata - 
költségvetésébe. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: 2011. március 4. 

 

  

 
--/2011. (III. 3.) 

 
Sarkadi-Nagy András polgármester javaslatára a képviselő-testület tagjai egyetértésüket fejezték 
ki, hogy Nagy Gábor képviselő a 2011. március 10-én megrendezésre kerülő „Új Széchenyi Terv 
Megújuló Energiával” elnevezésű fórumon részt vegyen. A fórum részvételi díjának fedezetét, 
17.910 Ft+Áfa összeget a képviselő-testület a 2011. évi költségvetésben a továbbképzési keret 
terhére biztosítja. 
 

  

 
13/2011. (III. 21.) Ökt. határozat 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot fog benyújtani a 7/2011. (III. 9.) 
BM rendelettel - a társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó 
intézmény fejlesztésének, felújításának támogatására - kiírt pályázatra. 
 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 

 

 9

 
A fejlesztés, felújítás tárgya: A Halimba, Nyirád, Szőc Intézményfenntartó Társulás Általános 
Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsődéje nyirádi általános iskola alsó tagozatos 
épülete lesz. 
 
A fejlesztési célokat, a fejlesztés pontos költségét, a fejlesztés rangsorát és az önkormányzati 
önerő összegét a képviselő-testület a szükséges árajánlatok és költségvetések ismeretében 
fogja meghatározni. 
 
A képviselő-testület megbízza Nagy Gábor képviselőt és Lovasi Erika jegyzőt, hogy az 
árajánlatokat szerezzék be, és a pályázat beadásának előkészítését kezdjék meg. 
 

Felelős: Nagy Gábor képviselő és Lovasi Erika jegyző 
Határidő: 2011. március 29. 

 
 

14/2011. (III. 21.) Ökt. határozat 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ajkai Polgári Védelmi Kirendeltség 
működését 2011. évben 15.000 Ft-tal támogatja a polgári védelmi feladatok színvonalas, a 
lakosság érdekét szolgáló ellátása érdekében. 
A képviselő-testület megbízza az alpolgármestert, hogy a támogatás felhasználásáról szóló 
megállapodást írja alá, és megbízza a jegyzőt, hogy a támogatás összegét a Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Székesfehérvár, Magyar Államkincstárnál vezetett 10029008-
00283607 számú számlájára utaltassa át.  
A képviselő-testület a támogatás fedezetét az önkormányzat 2011. évi költségvetésében, a 
polgármesteri hivatal szakfeladaton tervezett tartalék terhére biztosítja. 
 

Felelős: Simon Balázs alpolgármester és Lovasi Erika jegyző 
Határidő: 2011. április 21. 

 A PV Kirendeltség Ajka 
2011.ápr.11-én a döntésről 
értesítve. 
A határozat 1-1 példánya 
Offenbekné és Molnárné 
pénzügyi ügyintézőknek 
átadva 2011.ápr.11-én. 



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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15/2011. (III. 21.) Ökt. határozat 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elutasítja a Veszprém Megyei 
Mentőszervezet „04 Alapítvány” – 8200 Veszprém, Almádi u. 36. – anyagi támogatás iránti 
kérelmét. 

 
Indokolás: Az önkormányzat jelenlegi anyagi helyzeti nem teszi lehetővé a támogatást. 
 
A képviselő-testület megbízza az alpolgármestert, hogy döntéséről az alapítványt tájékoztassa. 

 
Felelős: Simon Balázs alpolgármester 

Határidő: 2011. április 5. 
 

 A határozat – kísérőlevéllel 
- postázva az alapítvány 
címére 2011. április 11-én. 

 
16/2011. (III. 21.) Ökt. határozat 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. március 22-től 2011. december 31-ig 
az alábbi csapatoknak heti 2 óra időtartamban térítésmentesen biztosítja a tornaterem 
használatát edzés céljából: 

1. Férfi futballcsapat 
2. Női futballcsapat 
3. Női kézilabda csapat 

A csapatok számára az ingyenes igénybevétel a bérelt és fizetős igénybevételektől mentes, 
szabad órákban lehetséges. 
 
A képviselő-testület megbízza az alpolgármestert, hogy döntéséről az érintetteket értesítse. 
 

Felelős: Simon Balázs alpolgármester 
Határidő: 2011. március 22. 

 A határozat postázva 
2011.ápr.11-én: 
1. Igaz Sándor 
2. Szalai Sándor 
3. Schneider Zoltán 
4. Földi Kornél 
5. Horváth Zoltán 
6. Fermos László 



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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17/2011. (III. 29.) Ökt. határozat 

 
Nyirád Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a 7/2011. (III. 9.) BM rendelettel - a társult 
formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény fejlesztésének, 
felújításának támogatására - kiírt pályázatra. 
 
A fejlesztés, felújítás tárgya: A Halimba, Nyirád, Szőc Intézményfenntartó Társulás Általános 
Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsődéje nyirádi általános iskola alsó tagozatos 
épülete. 
 
Fejlesztési célok, a fejlesztés költsége és a fejlesztés rangsora: 

1. Fűtéskorszerűsítés: 6.155.725 Ft 
2. Külső hőszigetelés, nyílászárócsere: 7.108.024 Ft 
3. Világítótestek cseréje: 900.000 Ft 
4. Vizesblokk felújítása: 5.413.643 Ft 
5. Bitumenes tetőfedés: 2.676.375 Ft 
6. Akadálymentesítés, belső nyílászárók cseréje: 2.081.746 Ft 

 A fejlesztés összes költsége: 24.335.513 Ft 
 Igényelt pályázati támogatás: 19.468.200 Ft 
 Az önkormányzat által biztosított önerő: 4.867.313 Ft 

 
A képviselő-testület a 4.867.313 Ft önerő összegét az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésében, a fejlesztési céltartalék terhére biztosítja. 
A képviselő-testület megbízza Nagy Gábor képviselőt és Lovasi Erika jegyzőt a pályázat 
elkészítésével és benyújtásával. 
 

Felelős: Nagy Gábor képviselő és Lovasi Erika jegyző 
Határidő: 2011. április 1. 

 A határozat Molnárné V.D. 
pénzügyi ügyintéző részére 
2011.ápr.11-én átadva. 



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

18/2011. (IV. 14.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja „a közbiztonság, a bűnözés és 
bűnmegelőzés helyzete az önkormányzat közigazgatási területén” tárgyú tájékoztatót. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: azonnal 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

19/2011. (IV. 14.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 2011-2014. 
évekre vonatkozó gazdasági programját azzal a kikötéssel, hogy azt a polgármester dolgozza át, 
bővítse ki, és a módosító javaslatot 30 napon belül terjessze a képviselő-testület elé. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: 2011. május 14. 

 

31/2011.  
(V. 26.) 

határozat 
 

 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

20/2011. (IV. 14.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a polgármesteri hivatal 
ügyrendjét. 
 

Felelős: Lovasi Erika jegyző 
Határidő: azonnal 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 

 

 13

 
---/2011. (IV. 14.) 

 
Minden jelenlévő képviselő egyetértett abban, hogy 2011-ben a falunap szeptember 17-én 
kerüljön megrendezésre. 

 

  

 
21/2011. (IV. 14.) önkormányzati képviselő-testületi határozat 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja a 17/2011. (III. 
29.) önkormányzati képviselő-testületi határozatát: 
 
Nyirád Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a 7/2011. (III. 9.) BM rendelettel - a társult 
formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény fejlesztésének, 
felújításának támogatására - kiírt pályázatra. 
 
A fejlesztés, felújítás tárgya: A Halimba, Nyirád, Szőc Intézményfenntartó Társulás Általános 
Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsődéje nyirádi általános iskola alsó tagozatos 
épülete. 
 
Fejlesztési célok, a fejlesztés költsége és a fejlesztés rangsora: 
 

1. Fűtéskorszerűsítés: 6.155.725 Ft 
2. Külső hőszigetelés, nyílászárócsere: 7.108.024 Ft 
3. Világítótestek cseréje: 900.000 Ft 
4. Vizesblokk felújítása: 5.413.643 Ft 
5. Bitumenes tetőfedés: 2.676.375 Ft 
6. Akadálymentesítés, belső nyílászárók cseréje: 2.081.746 Ft 

 A fejlesztés összes költsége: 24.335.513 Ft 
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 Igényelt pályázati támogatás: 19.468.410 Ft 
 Az önkormányzat által biztosított önerő: 4.867.103 Ft 

 
A képviselő-testület a 4.867.103 Ft önerő összegét az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésében, a fejlesztési céltartalék terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza Nagy Gábor képviselőt és Lovasi Erika jegyzőt a pályázat 
hiánypótlásának elkészítésével és benyújtásával. 
 

Felelős: Nagy Gábor képviselő és Lovasi Erika jegyző 
Határidő: 2011. április 20. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
22/2011. (IV. 27.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
 

201.035.000 Ft bevétellel,  
192.593.000 Ft kiadással,  
    8.442.000 Ft pénzmaradvánnyal  

 
elfogadja a Halimba, Nyirád, Szőc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és 
Egységes Óvoda-Bölcsődéje önállóan működő költségvetési szerv 2010. évi zárszámadását. 
 
Az elfogadott zárszámadás beépül a gesztor - Nyirád Község Önkormányzata – 2010. évi 
zárszámadásába. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András Nyirád község polgármestere 
Határidő: 2011. április 28. 

  
Postázva Halimba és Szőc 
Önkormányzata 
körjegyzője és jegyzője 
részére 2011. 05. 16-án 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

23/2011. (IV. 28.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a szociális Segítő Központ 
működéséről szóló szakmai beszámolót. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: azonnal 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

24/2011. (IV. 28.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az „Iskola a Gyermekeinkért” 
Közalapítvány működéséről készített tájékoztatót. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: azonnal 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

25/2011. (IV. 28.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Nyirád Község Önkéntes Tűzoltó 
Egyesülete működéséről szóló tájékoztatót. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: azonnal 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

26/2011. (IV. 28.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 2010. éves belső ellenőrzési 
jelentésről szóló tájékoztatót. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: azonnal 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

27/2011. (IV. 28.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az átruházott hatáskörben, a 
polgármester által hozott döntésekről szóló tájékoztatót. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: azonnal 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

28/2011. (IV. 28.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű képviselő-
testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: azonnal 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

29/2011. (IV. 28.) 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 2010. 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: 2011. május 13. 

 

 Határidőben postázva a 
Vm. Kormányhivatal Szoc. 
és Gyámhiv. részére 
(Szücsné V. Krisztina) 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
31/2011. (V. 26.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzat 2010-2014 éves 
időszakra szóló, a 19/2011. (IV. 14.) képviselő-testületi határozattal elfogadott gazdasági 
programját. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
 
 

 A gazdasági program a 
módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalva 2011. 
május 27-én, hatályos: 
2011. május 28. napjától 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

32/2011. (V. 26.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a település népességszámának, illetve 
népességmegtartó képességének növelése céljából népességpolitikai koncepciót készít, melyet 
2011. szeptember 30-ig megtárgyal. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

33/2011. (V. 26.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata az Új Széchenyi Terv keretében az Új Magyarország Fejlesztési 
Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott KEOP-6.2.0/A 
jelű pályázaton 250 db komposztáló berendezést nyert, amely 1 m3-es űrtartalmú, tölgyfa 
komposztáló láda. 
 
Az önkormányzat plakátok kihelyezésével felhívást tesz közzé a lakosság számára a 
berendezés igénylésére vonatkozóan. Az igénybejelentés határideje: 2011. június 3.  
 
Amennyiben 250-nél több család jelentkezik komposztáló ládáért, a képviselő-testület dönti el, 
hogy kik kaphatnak a berendezésből. A képviselő-testület a döntésnél elsődlegesen a következő 
szempontokat veszi figyelembe: 
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1. A család kertes családi házban él. 
2. A család legalább 4 tagú. 
3. A család használati szerződés aláírásával vállalja, hogy a komposztáló ládát 

rendeltetésének megfelelően használja és területén tartja, legalább 5 évig megőrzi, illetve 
megsemmisülése esetén saját költségén pótolja azt. 

 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy gondoskodjon a plakátok kihelyezéséről és az 
igénylések összegyűjtéséről. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester és Lovasi Erika jegyző 
Plakátok kihelyezésének határideje: 2011. május 27. 
Az igénylések összegyűjtésének határideje: 2011. június 3. 
Az igények elbírálásának határideje: 2011. június 30. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
34/2011. (V. 26.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete visszavonja az 57/2010. (IX. 14.) 
határozatát, mely Nyirád község településrendezési tervének módosításáról szól. 
 

Indokolás 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Fotovoltaik Ungarn Kft. (Székhely: 9789 
Sé, Petróci sétány 17., cégjegyzékszám: 18-09-109656), mint a beruházó tulajdonosa Michael 
Lechner kérelmére hozzájárult ahhoz, hogy a Nyirád község külterületén található 0217/21, 
0224/3, 0208/17, 0226/24, 0226/31, 0228/11, 0230/4 hrsz-ú, mezőgazdasági területek 
megnevezésű ingatlanokat különleges, megújuló energiaforrás hasznosítását szolgáló 
napenergia területbe sorolja, és ennek érdekében Nyirád község rendezési terve módosításra 
kerüljön. 
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A képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy a megállapodást aláírja, valamint a 
rendezési terv módosításával kapcsolatos feladatokkal bízza meg a MODULOR Kft.-t (9700 
Szombathely, Szt. Flórián krt 2. képviselője: Gergye Péter vezető tervező). 
 
A Fotovoltaik Ungarn Kft. képviselője az eltelt 8 hónap alatt nem jelentkezett az 
önkormányzatnál a megállapodás megkötésére, a cégnek küldött levelek „a küldeményt nem 
kereste” jelzéssel visszaérkeztek, valamint a cég a szükséges feladatok elvégeztetésre Gergye 
Péter vezető tervezőt sem kereste meg, ezért a képviselő-testület a határozat visszavonásáról 
döntött. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről a Fotovoltaik Ungarn Kft.-t, 
valamint a MODULOR Kft.-t értesítse. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: 2011. június 10. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
35/2011. (V. 26.) határozata 

 
 
Nyirád Község Önkormányzata jelen határozat mellékletét képező 
szerződéstervezetnek és vázrajznak megfelelően telekhatár-alakításra és 
térítésmentes átadásra köt szerződést a következők szerint: 
 

a) Kovács István és Kovácsné Kollár Ildikó a tulajdonában lévő Nyirád 911/35 
hrsz-ú, ingatlanból 13 m2, 

b) Dányi Sándor Mihály és Dányi Sándor Mihályné a tulajdonában lévő Nyirád 
911/49 hrsz-ú ingatlanból 12 m2, 
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c) Bakos Balázs és Bakosné Kürti Valéria a tulajdonában lévő Nyirád 911/70 
hrsz-ú ingatlanból 13 m2,  

d) Nyirád Község Önkormányzata a tulajdonában lévő Nyirád 911/71 hrsz-ú 
ingatlanból 12 m2, 

e) Bali Antal és Bali Antalné a tulajdonában lévő Nyirád 911/75 hrsz-ú 
ingatlanból 11 m2 

 
térmértékű, összesen 61 m2 térmértékű ingatlanrészt átad Nyirád Község 
Önkormányzatának, az önkormányzat pedig átveszi azt akként, hogy az 
ingatlanrészek az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Nyirád 911/36 hrsz-ú, 
Sport utca megnevezésű ingatlanához kerülnek csatolásra. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a telekhatár-alakításra és 
térítésmentes átadásra vonatkozó szerződést a felekkel megkösse.  
 
A képviselő-testület megbízza dr. Kocsis József ügyvédet (8300 Tapolca, Hősök tere 
4.) a szerződés ellenjegyzésével és a jogügylet teljesedése érdekében megteendő 
jognyilatkozat tételére is kiterjedő, a Földhivatal előtti képviselettel. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: 2011. június 30. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

36/2011. (VI. 30.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Kék Cinke Alapítvány 
működéséről szóló tájékoztatót. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: azonnal 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

37/2011. (VI. 30.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az Összefogás 
Nyirádért Egyesület működéséről szóló tájékoztatót. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: azonnal 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

38/2011. (VI. 30.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a konyha működéséről 
szóló tájékoztatót. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: azonnal 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

39/2011. (VI. 30.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 
képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: azonnal 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

40/2011. (VI. 30.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata működési célra 25.000.0000 Ft összegű, egy éves futamidejű 
hitelt vesz fel az OTP Bank NyRt.-től. 
 
Nyirád Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti 
költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a 
fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. 
 
Egyéb jogi biztosítékként felajánlja az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 622 hrsz-ú, 
szabad hasznosítású, lakáscélú ingatlanát.  
 
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
hitelszerződés megkötésére az OTP Bank NyRt.-vel. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: 2011. július 5. 

 

  
Kivonat pü.ügyintézőnek 
2011. júl. 4-én átadva 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

41/2011. (VI. 30.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata 14.878.848 Ft pályázati támogatással és 3.719.712 Ft saját 
forrás biztosításával felújítja a művelődési ház homlokzatát, és térburkolással látja el a 
művelődési házhoz tartozó közlekedési területeket. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az építési, tervezői és műszaki ellenőri 
tevékenységre vonatkozó szerződések megkötésére a következők szerint: 

  
Kivonat pü.ügyintézőnek 
2011. júl. 25-én átadva 
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1. Építési szerződés megkötése az SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.-vel (8300 

Tapolca, Gyulakeszi u. 8., képviseli: Szencz Lajos ügyvezető igazgató) az „Ady Endre” 
Művelődési Ház homlokzatának felújítása és térburkolás kivitelezési munkáira. A 
vállalkozói díj 14.878.848 Ft + 25 % ÁFA 3.719.712 Ft = 18.598.560 Ft. A munkaterület 
átadásának időpontja 2011. augusztus 8., a munka befejezésének határideje 2012. április 
20. 

 
2. A Horiterv Építészműhely Kft. (8400 Ajka, Táncsics M. u. 32., képviseli: Hornyák Attila 

ügyvezető) megbízása a következő tervek elkészítésével: 
 

a) Engedélyezési és kivitelei terv készítése épület megerősítésre: 
           Tervkészítés      160.000 Ft + ÁFA 
           Statikai szakértői díj                 35.000 Ft + ÁFA 
b) Akadálymentesítési tervfejezet készítése    60.000 Ft + ÁFA 
c)Térburkolás előkészítő tervezése     40.000 Ft + ÁFA 
 
Összesen: 295.000 Ft + 25 % ÁFA 73.750 Ft =   368.750 Ft 

 
3. A Horiterv Építészműhely Kft. (8400 Ajka, Táncsics M. u. 32., képviseli: Hornyák Attila 

ügyvezető) megbízása a művelődési ház felújítási munkáinak műszaki ellenőrzésével 
250.000 Ft + 25 % ÁFA 62.500 = 312.500 Ft díjért.  

 
A képviselő-testület a díjak fedezetét a 2011. és 2012. évi költségvetésében biztosítja. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
    Határidő:  1. 2011. augusztus 5. 
      2. 2011. július 8. 
      3. 2011. augusztus 5. 

 



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

42/2011. (VI. 30.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata 14.601.000 Ft pályázati támogatással és 3.650.250 Ft saját 
forrás biztosításával felújítja a Halimba, Nyirád, Szőc Intézményfenntartó Társulás Általános 
Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsődéje intézményének Nyirád, Dózsa Gy. u. 52/A. 
szám alatti épületét.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az építési, vállalkozói és műszaki ellenőri 
tevékenységekre vonatkozó előszerződések megkötésére a következők szerint: 
 
1. Fűtéskorszerűsítés: bruttó 6.155.000 Ft.  
Kivitelező: Németh Építőipari Kft. (8400 Ajka, Gyár u. 1., képviseli: Németh György ügyvezető 
igazgató) 
Munkaterület átadása: 2011. július 20. 
Befejezési határidő: 2011. augusztus 31. 
 
2. Külső hőszigetelés, színezés: bruttó 4.651.300 Ft. 
Kivitelező: Fehér Tibor szobafestő, mázoló, tapétázó (8454 Nyirád, József A. u. 8/A.) 
Munkaterület átadása: 2012. április 5. 
Befejezési határidő: 2012. április 30. 
 
3. Ereszcsatorna, lefolyócső szerelés: buttó 376.050 Ft 
Kivitelező: Lovasi István egyéni vállalkozó (8454 Nyirád, Szabadság u. 5.) 
Munkaterület átadása: 2012. április 5. 
Befejezési határidő: 2012. április 30. 
 
 
 

  
Kivonat pü.ügyintézőnek 
2011. júl. 25-én átadva 



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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4. Bejárati hőszigetelt műanyag portál ajtó, homlokzati nyílászárók körüli javítások, 
ablakpárkányok bontása, újak felszerelése: Bruttó 725.900 Ft. 
Kivitelező:VB-TEAM Kft. (8454 Nyirád, Zalka M. u. 3., képviseli: Bokor Ferenc) 
Munkaterület átadása: 2011. augusztus 1. 
Befejezési határidő: 2012. április 30. 
 
5. Vizesblokk felújítása: buttó 5.443.000 Ft 
Kivitelező: Kö-Vi-Ga Kft. (8297 Tapolca-Diszel, Gyulaffy u. 32., képviseli: Takács László 
ügyvezető) 
Munkaterület átadása: 2011. augusztus 1. 
Befejezési határidő: 2011. augusztus 31. 
 
6. Világítótestek cseréje: buttó 900.000 Ft 
Kivitelező: Varga Béla villanyszerelő (8454 Nyirád, Széchenyi u. 29.) 
Munkaterület átadása: 2011. augusztus 1. 
Befejezési határidő: 2011. augusztus 31. 
 
7. Műszaki ellenőrzés: bruttó 312.500 Ft 
Megbízott: Horiterv Építészműhely Kft. (8400 Ajka, Táncsics M. u. 32., képviseli: Hornyák Attila 
ügyvezető) 
 
A képviselő-testület a felújítás és a műszaki ellenőrzés fedezetét a 2011. és 2012. évi 
költségvetésében biztosítja. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a támogatási szerződés módosítására a 
belügyminiszternél a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő az előszerződések megkötésére: 2011. július 11. 

Határidő a támogatási szerződés módosítási kérelem benyújtására: 2011. július 22. 
Határidő a felújítási munkák átadására: 2012. május 10. 



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

43/2011. (VI. 30.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elutasítja a képviselői indítványt, melynek 
tárgya a Nyitnikék Óvoda tagintézmény 2011. évi költségvetése dologi kiadásainak 300.000 
Ft-tal történő megemelése. 

Indokolás 
 
Az önkormányzat 2011. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót követően a tényszámok, 
teljesítések és konkrét szükségletek alapján, és a Halimba, Nyirád, Szőc Intézményfenntartó 
Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsődéje vezetőjével történő 
egyeztetést követően a képviselő-testület újra megtárgyalja a Nyitnikék Óvoda dologi kiadásai 
összegének megemelésére vonatkozó javaslatot. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 15. 

 

  
Kivonat  
1. pü. ügyintézőnek  
2. iskolaigazgatónak 
3. óvodavezetőnek 
2011. júl. 25-én átadva 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

44/2011. (VI. 30.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Halimba, Nyirád, Szőc 
Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsődéje 
nyirádi általános iskolája 4. osztályában 2011. szeptember 1-jétől bevezeti az angol nyelv 
oktatását heti 3 órában. 
 
A képviselő-testület megbízza az intézményvezetőt, mérje fel a leendő 4. osztályos szülők 
körében, hogy van-e igény a német nyelv oktatására is. Az önkormányzat igény esetén 
bevezeti a két idegen nyelv oktatását a 4. osztálytól, 2011. szeptember 1-jétől. 

 Kivonat iskolaigazgatónak 
2011. júl. 25-én átadva 



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 

 

 28

 
A képviselő-testület megbízza továbbá az intézményvezetőt, hogy a pedagógiai program 
módosítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, majd terjessze azt a 
képviselő-testület elé. 
 

Felelős: Igaz Sándor intézményvezető 
Határidő: 2011. augusztus 31. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
45/2011. (VIII. 30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. szeptember 1-jei hatállyal  
 
a) módosítja a Halimba, Nyirád, Szőc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, 
Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsődéje közoktatási intézmény alapító okiratát az 
előterjesztés szerint; 
 
b) módosítja a Halimba, Nyirád, Szőc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, 
Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsődéje közoktatási intézmény társulási megállapodását az 
előterjesztés szerint. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: 2011. augusztus 31. 

 
 
 

 

  
Kapták 2011.szept.16-án: 
 
1. Halimba 

Önkormányzata 
2. Szőc Önkormányzata 
3. Igaz Sándor 

intézményvezető 
4. Pénzügyi ügyintéző 



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

46/2011. (VIII. 30.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. szeptember 1-jei hatállyal 
jóváhagyja a Halimba, Nyirád, Szőc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája 
és Egységes Óvoda-Bölcsődéje közoktatási intézmény nyirádi általános iskolája pedagógiai 
programjának módosítását, melyben átdolgozásra került a nem szakrendszerű oktatás 
kivezetése és az idegen nyelv helyett az angol oktatás bevezetése az előterjesztés szerint. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és az intézményvezetőt a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester és  
Igaz Sándor intézményvezető 
Határidő: 2011. augusztus 31. 

 

  
Kapta 2011.aug.31-én: 
 
Igaz Sándor 
intézményvezető 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

47/2011. (VIII. 30.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Halimba, Nyirád, Szőc 
Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsődéje 
közoktatási intézmény halimbai Dr. Szalai Miklós Általános Iskola és Hársfa Óvoda 
tagintézmény iskolai pedagógiai programjának módosítását és véleményezését az 
előterjesztés szerint. 
 
Elfogadja a pedagógiai program módosítását és egyetért 2011. szeptember 1-jétől történő 
bevezetésével. 
 

  
Kapták 2011.szept.16-án: 
 
1. Halimba 

Önkormányzata 
2. Szőc Önkormányzata 
3. Igaz Sándor 

intézményvezető 
 



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg az intézmény igazgatójának, Halimba 
Község Önkormányzatának és Szőc Község Önkormányzatának. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: 2011. augusztus 31. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
48/2011. (VIII. 30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Halimba, Nyirád, Szőc 
Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsődéje 
közoktatási intézmény halimbai Dr. Szalai Miklós Általános Iskola és Hársfa Óvoda 
tagintézményben, az általános iskolában az ún. Elme-torna program bevezetésének 
lehetőségét az előterjesztés szerint.  
 
Egyetért és támogatja a program bevezetését 2011. szeptember 1-jétől. 
 
Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata szerint Halimba Község 
Önkormányzata vállalja a program idei költségét 260.000 Ft összeggel, az általános tartalék 
terhére. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg az intézmény igazgatójának, a 
társközségek Önkormányzatainak. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: 2011. augusztus 31. 

 
 
 

  
Kapták 2011.szept.16-án: 
 
1. Halimba 

Önkormányzata 
2. Szőc Önkormányzata 
3. Igaz Sándor 

intézményvezető 
 



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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---/2011. (VIII. 30.) 

 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett azzal, hogy Igaz Sándor 
intézményvezető a nyirádi iskola tantestületét hívja össze abból a célból, hogy megbeszéljék 
az Arizona-program bevezetésének lehetőségét Nyirádon. Ezt követően az intézményvezető 
a nevelőtestület javaslatát terjessze a képviselő-testület elé. 

 

  
Igaz Sándor 
intézményvezető jelen volt 
a képviselő-testületi ülésen 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

49/2011. (VIII. 30.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Halimba, Nyirád, Szőc 
Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsődéje 
közoktatási intézmény halimbai dr. Szalai Miklós Általános Iskola és Hársfa óvoda 
tagintézményben, az általános iskolában az ún. Arizona-program bevezetésének lehetőségét 
az előterjesztés szerint. 
 
Egyetért és támogatja a program bevezetését 2011. szeptember 1-jétől. 
 
Felkéri a polgármester, hogy a határozatot küldje meg az intézmény igazgatójának, Halimba 
Község Önkormányzatának és Szőc Község Önkormányzatának. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: 2011. augusztus 31. 

 
 
 
 

  
Kapták 2011.szept.16-án: 
 
1. Halimba 

Önkormányzata 
2. Szőc Önkormányzata 
3. Igaz Sándor 

intézményvezető 
 



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

50/2011. (VIII. 30.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi a Halimba, Nyirád, Szőc 
Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsődéje 
közoktatási intézmény halimbai Dr. Szalai Miklós Általános Iskola és Hársfa Óvoda 
tagintézményben, az óvodában az óvodai csoportok maximális létszámtól való eltérését + 10 
– 10 %-kal a 2011/2012. tanévre a következők szerint: 
 
II. csoport: 25 fő + 10 % 3 fő = 28 fő 
III. csoport: 25 fő + 10 % 3 fő = 28 fő 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg az intézmény 
igazgatójának. Felkéri az óvodavezetőt, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Molnár Zoltánné óvodavezető 
Határidő: 2011. augusztus 31. 

 

  
Kapták 2011.szept.16-án: 
 
1. Halimba 

Önkormányzata 
2. Szőc Önkormányzata 
3. Igaz Sándor 

intézményvezető 
 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

51/2011. (VIII. 30.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete visszavonja a 12/2008. (II. 14.) 
határozatát, melyben megtiltotta a község területén a házalást, házaknál történő árusítást, 
adománygyűjtést. 

 
 
 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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Indokolás 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. 
törvény 3. § (3)-(4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel nem rendelkezik hatáskörrel arra, 
hogy a házaló kereskedést megtiltsa. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
52/2011. (VIII. 30.) határozata 

 
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormnyzatok 2011. évi támogatására 

vonatkozó igény benyújtásáról 
 
1. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi 
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján 
támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 
támogatására. 
 
2. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a 
következő nyilatkozatot teszi: 
 
I. a) A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1000 fő, vagy a feletti. 
 
II. a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött, és 2011. évben ilyen 
jogcímen 25.868 ezer forint összegű bevételt tervez. 

  
Kapta 2011. aug. 31-én: 
 
- Pü. ügyintéző 



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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III. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési 
rendeletét 7.740 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el. 
 
IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az Ötv. 
88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát. 
 
V. b) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett. 
 
c) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a 
könyvvizsgáló elfogadta. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtásával 
kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester és Lovasi Erika jegyző 
Határidő: 2011. szeptember 12. 

 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
55/2011. (IX. 15.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű képviselő-
testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

56/2011. (IX. 15.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az átruházott hatáskörben a 
polgármester által hozott döntésekről szóló tájékoztatót. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: azonnal 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

57/2011. (IX. 15.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 2011. I. 
féléves költségvetési beszámolóját. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: azonnal 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

58/2011. (IX. 15.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Leader pályázatot nyújt be az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program 2007-2013 keretében meghirdetett „Közösségi terek fejlesztése” 
célterületre. 
 
A fejlesztés megnevezése: Nyirádi Civil Ház és rendezvénytér kialakítása. 
 

 
68/2011. 

(IX.7.) 
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A projekt teljes költsége:     3.750.000 Ft 
A projekt megvalósításához igényelt támogatás:  3.000.000 Ft 
Az önkormányzat által biztosított önrész:      750.000 Ft 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázat elkészítésére és benyújtására 
a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
A képviselő-testület a 750.000 Ft önrész fedezetét az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésében biztosítja. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
          Határidők:  1. Projekt adatlap benyújtása: 2011. szeptember 29. 

                        2. Pályázat benyújtása: 2011. október 31. 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
59/2011. (IX. 15.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szőc Község Önkormányzata Képviselő-
testületének kezdeményezésére kifejezi szándékát, hogy Szőc Község Önkormányzatával az 
igazgatási feladatok ellátására 2012. január 1. napjától körjegyzőséget alakít és tart fenn. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy  
 
1. a körjegyzőség alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás előkészítését kezdje 
meg, folytasson tárgyalásokat Szőc község polgármesterével; 
 
2. a tárgyalások befejezését követően gondoskodjon együttes képviselő-testületi ülés 
összehívásáról; 

  
Postázva Szőc 
Önkormányzatának 
2011.szept. 27-én 
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3. a képviselő-testület megbízza a jegyzőt a körjegyzőség létrehozásával kapcsolatos 
szervezési, előkészítési, igazgatási feladatok ellátásával. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester és Lovasi Erika jegyző 
                  Határidő:   1-2. pont: 2011. október 15. 

                               2. pont: 2012. január 1. 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
60/2011. (IX. 15.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi a Halimba, Nyirád, Szőc 
Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsődéje 
közoktatási intézmény halimbai dr. Szalai Miklós Általános Iskola és Hársfa Óvoda 
tagintézményben, az óvodában az óvodai csoportok maximális létszámtól való eltérését a 
2011/2012. tanévre a következők szerint: 
 
 II. csoport: 25 fő + 10 % 3 fő + 18 % 5 fő = 33 fő, 
III. csoport: 25 fő + 10 % 3 fő + 18 % 5 fő = 33 fő. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg az intézmény 
igazgatójának. Felkéri az óvodavezetőt, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester,  
Kovács Attiláné tagintézmény-vezető helyettes 

Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
 
 

  
Postázva 2011. szept. 27-
én: 
 
1. Igaz Sándor 

intézményvezető 
2. Halimba 

Önkormányzata 
 
részére 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

61/2011. (IX. 21.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 94/2010. (XII.15.) határozatával, a 2010. 
január 18-án megkötött ingatlan-átruházási szerződésben részletezett feltételek szerint 
térítésmentesen tulajdonba adta Horváth Károly és Horváthné Török Erzsébet részére a Nyirád 
1005/18. hrsz. alatt nyilvántartott, beépítetlen terület megnevezésű, 1262 m2 térmértékű, 
természetben a 8454 Nyirád, Akácfa utca 14. szám alatt található tehermentes ingatlant. 
 
A képviselő-testület az ingatlan-átruházási szerződés 10.) pontja szerinti, Nyirád Község 
Önkormányzata javára bejegyzett, 2016. január 18-ig terjedő vételi jogot jelen határozatával 
törli. 
 
A vételi jog törlésével kapcsolatos költségek Horváth Károlyt és Horváthné Török Erzsébetet 
terhelik. 
 
A képviselő-testület meghatalmazza dr. Kocsis József (8300 Tapolca, Hősök tere 4.) ügyvédet, 
hogy a vételi jog törlésére a Tapolcai Földhivatal előtt az önkormányzat képviseletében teljes 
jogkörrel eljárjon. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: 2011. október 15. 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

62/2011. (IX. 21.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a Németh Építőipari Kft.-t (8400 
Ajka, Gyár u. 1., képviseli: Németh György ügyvezető igazgató) a Halimba, Nyirád, Szőc 
Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsődéje 
nyirádi általános iskola Szabadság u. 1. szám alatti épülete fűtéskorszerűsítési terveinek 
elkészítésével és kivitelezési munkáinak elvégzésével. 
 
A fűtéskorszerűsítés kivitelezésének határideje: 2011. november 5. 
 
A tervezés és kivitelezés ellenértéke bruttó 1.645.109 Ft, melynek fedezetét a képviselő-
testület a 2011. évi költségvetésében a felhalmozási kiadás terhére, útépítés és tervezés 
jogcímen biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a kivitelezési szerződés megkötésével. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: 2011. október 6. 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

63/2011. (IX. 21.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a Via Vomito Mélyépítő és 
Szolgáltató Kft.-t (8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 12., képviseli: Mátics Zoltán ügyvezető) a 
Nyirád, Nyírfa utca burkolat felújítási munkáival. 
 
A kivitelezés befejezési határideje: 2011. október 24. 
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A kivitelezés ellenértéke bruttó 3.762.938 Ft, melynek fedezetét a képviselő-testület a 2011. évi 
költségvetésében a felhalmozási kiadás terhére, útépítés és tervezés jogcímen biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert az építési szerződés megkötésével. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 26. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
64/2011. (XI. 7.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Szőc Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete igazgatási feladataik ellátására 2012. január 1. napjától határozatlan 
időtartamra körjegyzőséget alakítanak és tartanak fenn.  
 
A két önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 39.§ (1) bekezdése 
alapján, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. rendelkezéseinek figyelembe 
vételével a körjegyzőség létrehozására és működtetésére megállapodást köt. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.  
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: 2011. november 10. 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

65/2011. (XI. 7.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
tv. (a továbbiakban: Áht.) 88. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított hatáskörében eljárva, az 
Áht. 96. § (1) és (2) bekezdése, továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. 
(XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Nyirád Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatalát, mint önkormányzati 
költségvetési szervet 2011. december 31. napjával megszűnteti. 
 

Indokolás: 
Nyirád Község Önkormányzata és Szőc Község Önkormányzata igazgatási feladataik ellátására 
2012. január 1. napjától határozatlan időtartamra körjegyzőséget alakít és tart fenn. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt a hivatal megszüntetésével 
kapcsolatos szükséges intézkedések megtételével. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester és Lovasi Erika jegyző 
Határidő: 2011. december 31. 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

66/2011. (XI. 7.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szőc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testületével 2012. január 1-jei hatállyal a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 39. §. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66. és 
87. §-a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 
alapján, 8454 Nyirád, Szabadság utca 3. székhellyel, Nyirád-Szőc Községek Körjegyzősége 
elnevezéssel körjegyzőséget alapít. 
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt a körjegyzőség alapításával 
kapcsolatos szükséges intézkedések megtételével. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester és Lovasi Erika jegyző 
Határidő: 2011. december 31. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

67/2011. (XI. 7.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi 
XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nyirád-Szőc Községek 
Körjegyzősége körjegyző munkakör betöltésére. 
 
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 
határozatlan időre szól. A munkavégzés helye: 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. 
 
Ellátandó feladatok: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 36. §-ában, valamint 
egyéb jogszabályokban a körjegyző számára meghatározott feladatok és hatáskörök ellátása a 
körjegyzőség illetékességi területén. 
 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A körjegyzőség vezetése, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény és egyéb hatályos jogszabályok alapján a 
körjegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása, munkáltatói jogok gyakorlása a 
körjegyzőség köztisztviselői és egyéb alkalmazottai felett. 
 
A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egység megnevezése: Nyirád-Szőc 
Községek Körjegyzősége 
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Az irányítása alá tartozó személyek száma: 9 
 
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a helyi önkormányzati 
rendelet rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 

- magyar állampolgárság, 
- cselekvőképesség, 
- büntetlen előélet, 
- főiskola, igazgatásszervező vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy 

okleveles közigazgatási menedzser szakképesítése, 
- közigazgatási gyakorlat, legalább 3 év szakmai tapasztalat, 
- közigazgatási szakvizsga, 
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása. 
 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
- jegyzői munkakörben szerzett legalább 3 év szakmai tapasztalat, 
- felhasználói szintű MS Ofice (irodai alkalmazások), 
- B kategóriás jogosítvány. 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, mely tartalmazza az 
eddigi munkakörök, tevékenységek részletes leírását, motivációs levél, 3 hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata, nyilatkozat a 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, nyilatkozat arról, hogy 
hozzájárul-e a pályázati anyag nyilvános ülésen történő tárgyalásához. 
 
A munkakör legkorábban 2012. január 1. napjától tölthető be. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. november 30. 
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A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Sarkadi-Nagy András Nyirád község 
polgármestere nyújt a 88/235-001 telefonszámon.  
 
A pályázat benyújtásának módja: postai úton, Nyirád Község Önkormányzata címére történő 
megküldésével (8454 Nyirád, Szabadság u. 3.). A borítékon fel kell tüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: körjegyző. 
 
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának rendje: Nyirád és Szőc Község Önkormányzatainak 
Képviselő-testületei minősített többséggel, együttes ülésen döntenek a körjegyző személyéről. A 
pályázat elbírálásának határideje: 2011. december 6. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázat kiírásával 
kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg, és a beérkezett pályázatok elbírálására a 
polgármester gondoskodjon az együttes képviselő-testületi ülés összehívásáról. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester és Lovasi Erika jegyző 
Határidő: 2011. december 6. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
68/2011. (XI. 7.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja az 58/2011. 
(IX. 15.) határozatát: 
 
Nyirád Község Önkormányzata Leader pályázatot nyújt be „Közösségi terek fejlesztése” 
célterületre.  
 
A fejlesztés megnevezése: Nyirádi Civil Ház és rendezvénytér kialakítása.  

  
A határozatot kapta 
2011. nov. 15-én 
 
1. Pénzügyi ügyintéző 
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A fejlesztés célja: Az önkormányzat tulajdonában lévő Nyirád 303. hrsz-ú, Erzsébet tér 3. szám 
alatt található, jelenleg raktárként funkcionáló tűzoltószertár felújítása, Nyirádi Civil Ház és 
rendezvénytér kialakítása. A fejlesztéssel a civil, illetve közszférához tartozó szervezetek 
számára egy egész évben folyamatosan rendelkezésre álló, korszerű közösségi tér létrehozása, 
mely helyszínéül szolgálhat a szervezetek napi szervezési, működési feladataihoz és 
összejöveteleihez, rendezvényeihez. 
 
A projekt költségei: 
 
Ingatlan felújítása: 

Építés     1.054.538 Ft 
Földgáz bevezetése      129.094 Ft 
Víz-, szennyvíz      816.315 Ft 
Építési beruházás összesen  1.999.947 Ft 

 
Gépek, berendezések: 

Műszaki termékek      124.000 Ft 
Kerti bútorok, főzőeszközök     195.000 Ft 
Gépek, berendezések összesen:   319.000 Ft 
 

Egyéb költségek: 
Gáz csatlakozási díj       48.580 Ft 
Műszaki ellenőri megbízási díj    150.000 Ft 
Egyéb költségek összesen     198.580 Ft 
 

Elszámolható költségek összesen 2.517.527 Ft 
ÁFA 25 %        629.382 Ft 
Költségek összesen bruttó   3.146.909 Ft 
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A projekt megvalósításához igényelt pályázati támogatás:   2.517.527 Ft 
Az önkormányzat által biztosított önrész:        629.382 Ft 
A beruházás költsége:       3.146.909 Ft 
 
A képviselő-testület a 629.382 Ft önrész fedezetét az önkormányzat 2012. évi költségvetésében 
biztosítja.  
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a pályázat elkészítésével és benyújtásával. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester és Lovasi Erika jegyző 
Határidő: 2011. november 15. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
69/2011. (XI. 7.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirád Községi Sportegyesület 2011. évi 
működési célú támogatását 150.000 Ft-tal megemeli. 
 
A képviselő-testület a többlettámogatás összegét az önkormányzat 2011. évi költségvetésében, 
a működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre jogcímen, az önkormányzat 
hitelkerete terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a többlettámogatás 
kifizetésére és a 2011. évi költségvetés előirányzat módosítására intézkedjen. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester és Lovasi Erika jegyző 
Határidő: 2011. november 30. 

 
 

  
A határozatot kapta 
2011. nov. 15-én 
 
1. Pénzügyi ügyintéző 
2. Nyirád KSE elnöke 



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

70/2011. (XI. 7.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Halimba, Nyirád, Szőc Intézményfenntartó 
Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsődéje 2011. évi személyi 
juttatások összege előirányzatát 250.000 Ft + járulékaival, a Polgármesteri Hivatal 2011. évi 
személyi juttatások összege előirányzatát 280.000 Ft + járulékaival megemeli.  
 
A képviselő-testület az előirányzat módosítás összegét az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésében, az önkormányzat hitelkerete terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a jutalmak kifizetésére, 
valamint a 2011. évi költségvetés előirányzat módosítására intézkedjen. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester és Lovasi Erika jegyző 
Határidő: 2011. november 30. 

 

  
A határozatot kapta 
2011. nov. 15-én 
 
1. Pénzügyi ügyintéző 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

71/2011. (XI. 29.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Veszprém Megyei Mozgássérültek 
Egyesülete Halimba, Nyirád, Szőc Csoportja működéséről szóló tájékoztatót. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

72/2011. (XI. 29.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Községi Könyvtár működéséről szóló 
tájékoztatót. 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: azonnal 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

73/2011. (XI. 29.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Halimba, Nyirád, Szőc 
Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsődéje 
működéséről szóló tájékoztatót. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: azonnal 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

74/2011. (XI. 29.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a jegyző által készített intézkedési tervről 
szóló tájékoztatót, mely az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás által végzett, a közösségi autó 
beszerzésére, valamint a 2010. évi élelmezési nyersanyag beszerzésére vonatkozó közbeszerzési 
eljárások szabályszerűségi ellenőrzése által feltárt hiányosságok megszűntetése, a hibák kijavítása 
érdekében készült. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: azonnal 

 

  
Az intézkedési terv 
postázva 2011. dec. 7-én: 
 
Új Atlantisz Többcélú 
Kistérségi Társulás Ajka 
részére 



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

75/2011. (XI. 29.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 2011. háromnegyed-
éves költségvetési beszámolóját. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: azonnal 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

76/2011. (XI. 29.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja az önkormányzat 2012. évi 
költségvetési koncepcióját. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: azonnal, ill. a 2012. évi költségvetési rendelet megalkotása 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

77/2011. (XI. 29.) határozata 
 

1. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja az Új Atlantisz 
Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi belső ellenőrzési munkatervének Nyirád Község 
Önkormányzatára vonatkozó éves belső ellenőrzési tervét. 

 
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester és Lovasi Erika jegyző 

Határidő: folyamatos, illetve 2012. december 31. 
 
 
 

  
A határozat postázva 2011. 
dec. 7-én: 
 
Új Atlantisz Többcélú 
Kistérségi Társulás részére 



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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2. A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a határozatot az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi 

Társulás munkaszervezet-vezetője részére haladéktalanul küldje meg. 
 

Felelős: Lovasi Erika jegyző 
Határidő: 2011. november 30. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
78/2011. (XI. 29.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi a Halimba, Nyirád, Szőc 
Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsődéje közoktatási 
intézmény nyirádi Nyitnikék Óvoda tagintézményben az óvodai kiscsoport maximális létszámtól való 
eltérését a 2011/2012. tanévre a következők szerint: 
 
Kiscsoport:  25 fő + 5 fő + 2 fő = 32 fő 
Középső csoport: 25 fő (változatlan) 
Nagycsoport:    25 fő (változatlan) 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg az intézmény 
igazgatójának. Felkéri az óvodavezetőt, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 
 

Felelős:  Sarkadi-Nagy András  polgármester és 
Vers Istvánné tagintézmény-vezető 

Határidő: 2011. november 30. 
 
 
 
 
 
 

  
A határozatot kapta 2011. 
nov. 30-án: 
 
1. Igaz Sándor 
2. Vers Istvánné 



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

79/2011. (XI. 29.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata a KEOP-6.1.0/A/11-2011-0121 jelű, „Fenntartható életmódot 
népszerűsítő kampánysorozat Nyirádon” című pályázat elnyerése esetén a megvalósításához 
szükséges 247.150 Ft, azaz Kettőszáznegyvenhétezer-százötven forint önerőt az önkormányzat 2011. 
évi költségvetésében a tartalék terhére biztosítja. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: 2011. november 30. 

  
Kapta 2011. 11. 30-án: 
 
Bőnyi Andrea pü. ügyintéző 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

80/2011. (XI. 29.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirád külterületi 0107/13 hrsz. kivett 
anyaggödör megnevezésű, 5 ha 8590 m2 területű, önkormányzati tulajdonú ingatlanon a MAL Magyar 
Alumínium és Kereskedelmi Zrt. (8400 Ajka, Gyártelep hrsz. 598/15.) mint bányavállalkozó javára 
határozott időre, a bányaművelés megkezdésétől kezdve (legkorábban 2012. január 1. napjától) és 
ettől számított három évre hozzájárul az ingatlan bányászati célú igénybevételéhez. 
 
Az ingatlan igénybevétele, a bányaszolgalmi jog és minden ezzel járó korlátozás fejében járó 
kártalanítás összege 20.000 Ft/ha/év, három évre számítva mindösszesen 351.540 Ft. 
 
Az önkormányzat hozzájárul a MAL Zrt. javára és határozott időre szóló bányaszolgalmi jog ingatlan-
nyilvántartásba való bejegyzéséhez.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kivett ingatlanrészek bányászati célra való 
igénybevételére vonatkozó szerződést a MAL Zrt.-vel megkösse.  
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: 2011. december 9. 

  
Kapta 2011. 12. 02-án: 
 

1. MAL Zrt. Ajka 
2. Bőnyi Andrea pü. 

ügyintéző 



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

86/2011. (XII. 15.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az átruházott hatáskörben – a 
polgármester által – hozott döntésekről szóló beszámolót. 

 
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 

Határidő: azonnal 
 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

87/2011. (XII. 15.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű képviselő-testületi 
határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: azonnal 

 

  

 
---/2011. XII. 15. 

 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett abban, hogy nem rendeli meg a DRV Zrt.-től a 
szennyvíztelep szalagszűrő prés rekonstrukciós beruházását. A képviselő-testület megbízza a 
polgármestert, hogy független szakértővel méresse fel a beruházás szükségességét, és kérjen 
árajánlatot egy másik cégtől a munkák elvégzésére, valamint minderről tájékoztassa a DRV Zrt.-t. 

 
 
 
 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

88/2011. (XII. 19.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. január 1-jei hatállyal módosítja a Halimba, 
Nyirád, Szőc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsődéje 
közoktatási intézmény alapító okiratát az előterjesztés szerint. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: 2011. december 23. 

  
Kapta 2011.12.19-én: 
 
1. Pü. ügyintéző 
2. Halimba Önkormányzata 
3. Szőc Önkormányzata 
4. Igaz Sándor 

intézményvezető 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

89/2011. (XII. 19.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. január 1-jei hatállyal módosítja a Szociális 
Segítő Központ alapító okiratát az előterjesztés szerint. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításával kapcsolatos 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: 2011. december 31. 

  
Kapta 2011.12.19-én: 
 
1. Pü. ügyintéző 
2. Szoc.Seg.Kp. vezetője 

 
 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

90/2011. (XII. 19.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés szerint elfogadja Nyirád-Szőc 
Községek Körjegyzősége alapító okiratát. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester és Lovasi Erika jegyző 
Határidő: azonnal 

  
Kapta 2011.12.19-én: 
 
Pü. ügyintéző 



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

91/2011. (XII. 19.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. által 
kibocsátott, 10.000 Ft névértékű, névre szóló törzsrészvényt vásárol 12.000 Ft vételáron. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a részvény-átruházási szerződést aláírja, és a 
részvény átvételéhez szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
A törzsrészvény vételárát a képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésében, a hitelkeret 
terhére biztosítja. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: 2012. január 15. 

  
Kapta 2012.01.03-án: 
 
1. Bőnyi A. pü. ügyintéző 
2. Irattár 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

92/2011. (XII. 19.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elutasítja Mészáros István domonyi lakos építési 
telek iránti kérelmét. 
 

Indokolás: 
A képviselő-testület a kérelmező egyedülálló voltára tekintettel nem látja biztosítottnak az általa 
meghatározott célok megvalósulását, mely szerint a térítésmentes telekátadással családok települjenek 
le a községben, erősödjön a település népességmegtartó képessége, továbbá, hogy a községben 
növekedjen a fiatalok és gyermekek száma. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről az ügyfelet értesítse. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: 2011. december 30. 

  
Postázva Mészáros István 
részére: 2011.12.30. 



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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2012   

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2012. (I. 19.) határozata 
 

1. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi 
Társulás Társulási Megállapodás – a Társulási Tanács 50/2011. (XI. 23.) TT. számú határozatával 
elfogadott - módosítását az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően azzal, 
hogy Bakonypölöske Község Önkormányzata 2012. január 1-jétől a Közös Fenntartású 
Alapszolgáltatási Központ intézményfenntartó társulás tagjaként el kívánja látni a családsegítés és 
a gyermekjóléti szolgálat feladatokat is. 
 

2. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az Új 
Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás módosított Társulási Megállapodását aláírja. 
 

3. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a határozatot az 
Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Elnökének küldje meg. 

 
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 

Határidő: 2012. január 20. 
 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2012. (I. 19.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa 
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás részletes szabályait rögzítő 59/2011. (XII. 23.) BM 
rendelet szerint 80 m3 igényelt és jóváhagyott famennyiség után 1.219.200 Ft vissza nem térítendő 
támogatásban részesült.  
 
 
 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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A vissza nem térítendő támogatás és a szociális célú tűzifa értékének, valamint a szállítási költségének 
(összesen 1.582.400 Ft) különbözete 363.200 Ft, mely összegnek, mint önerőnek a fedezetét a 
képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésében biztosítja. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: 2012. március 1. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2012. (II. 17.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta a 2012. évi munka- és üléstervét. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: folyamatos, ill. 2012. december 31. 

 

  
Honlapra: 2012.március 7-én 



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2012. (II. 17.) határozata 
 

Nyirád Község Önkormányzatának 2012. évi kiemelt céljairól 
 
 
1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból adódóan továbbra 

is ki kell használnia a társulások működésére biztosított többletnormatívákat.  
 

2.) Folyamatos fejlesztési feladat marad – pályázati támogatással – a következő célok 
megvalósítása: 
 

a) a tornaterem felújítása: külső hőszigetelése, nyílászáró csere, 
fűtéskorszerűsítés, akadálymentesítés; 

b) az óvoda és konyha épületének hőszigetelése, fűtéskorszerűsítése, 
tetőfelújítása; 

c) utak, járdák felújítása; 
d) a TSZ-majorhoz kerékpárút kiépítése, ehhez a kerékpárút kiviteli terveinek 

elkészíttetése. 
 

3.) Továbbra is fontos szempont a köztisztviselők megfelelő szakmai ismereteinek 
állandó bővítése, mely a személyi állomány folyamatos képzésével, továbbképzésével 
érhető el.  
 

4.) A jövőben is biztosítani kell a polgárbarát és szolgáltató közigazgatást. Cél a létrejött 
körjegyzőség miatti többletfeladatok határidőre történő ellátása, a jelenlegi minőség 
megőrzése, továbbfejlesztése. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester és Lovasi Erika körjegyző 
Határidő: folyamatos, ill. 2012. december 31. 

 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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--/2012. (II. 17.) 

 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért azzal, hogy az önkormányzat hivatala költségtakarékosság 
céljából 2012. február 18-tól kezdődően a képviselő-testületi ülések előterjesztéseit papír alapon nem, 
hanem elektronikus úton küldi meg a képviselő-testület tagjai és az önkormányzati intézményvezetők 
részére. 
Amennyiben az önkormányzati képviselő külön kéri, az önkormányzat hivatala papírra nyomtatja 
számára a kért előterjesztést. 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2012. (II. 17.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. január 1-jétől 2012. december 31-ig az alábbi 
csapatoknak heti 2 óra időtartamban térítésmentesen biztosítja a tornaterem használatát edzés céljából: 
 

4. Férfi futballcsapat 
5. Női futballcsapat 
6. Női kézilabda csapat 

 
A csapatok számára az ingyenes igénybevétel a bérelt és fizetős igénybevételektől mentes, szabad 
órákban lehetséges. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről az érintetteket értesítse. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: 2012. február 20., illetve folyamatos 

 
 
 

 A határozat postázva 
2012. február 20-án: 
 
1. Igaz Sándor 
2. Szalai Sándor 
3. Schneider Zoltán 
4. Földi Kornél 
5. Horváth Zoltán 
6. Femos László 

 



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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--/2012. (II. 17.) 

 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért abban, hogy az önkormányzati Volkswagen Crafter kisbuszt 
2012 márciusában szakszervizbe viszik, melynek fedezetére a 2012. évi költségvetésben 150.000 Ft 
kiadást tervez a képviselő-testület. 

 

  

 
--/2012. (II. 17.) 

 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért azzal, hogy az önkormányzat a 2012. évi költségvetésében 
a konyha számára konyhai berendezés beszerzésére 1,5 millió Ft kiadást tervezzen. 

 

  

 
--/2012. (II. 17.) 

 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért azzal, hogy az iskola igényének megfelelően az üres 
álláshelyre pedagógus kinevezése határozott időre, 2012. június 30-ig megtörténjen. Az intézmény 
költségvetés tervezetében az ehhez szükséges személyi kiadások forrását a képviselő-testület az 
intézményvezető kérésének megfelelően, átcsoportosítással biztosítja. 

 

  

 
--/2012. (II. 17.) 

 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért a civil szervezetek működésének 2012. évi támogatásával 
az alábbiak szerint: 
 
 

  
A határozatot kapta 
2012.febr.20-án: 
 
Pénzügyi ügyintéző 



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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Sportegyesület  1.198 eFt 
Kézilabda csapat  100 eFt 
Női foci  40 eFt 
Nagycsaládosok Egyesülete  185 eFt 
Mozgássérültek Egyesülete  185 eFt 
Nyugdíjas Klub  215 eFt 
Body Klub  50 eFt 
Polgárőrség  300 eFt 
Ifjúsági klub  – 
Iskola a gyermekeinkért közalapítvány  – 
Nyirád Községért Közalapítvány  70 eFt 
Kék Cinke Alapítvány  50 eFt 
Összefogás Nyirádért Egyesület  125 eFt 
Helyi Tűzoltó Egyesület  60 eFt 
Gyermekétkeztetési Közalapítvány – 
Iskolai Sportkör  – 
Veszprém Megyei Tűzoltó Szövetség  20 eFt 
Civil szervezetek Leader akciócsoport  85 eFt 

 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2012. (II. 17.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Andrónyi Miklós, Nagy Gábor 
és Németh András a 2012. évi önkormányzati képviselői tiszteletdíjáról, Csikány Róbertné és Vers 
Istvánné a Szociális és Egészségügyi Bizottsági tagsággal járó 2012. évi tiszteletdíjáról lemond az 
önkormányzat javára. 
 
A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetés tervezetében 
 

  
A határozatot kapta 2012.  
február 20-án: 
 
Pénzügyi ügyintéző 



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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 a céltartalék összegét 940.120 Ft-tal, 
 a Nyitnikék Óvoda egyéb dologi kiadásainak összegét 91.440 Ft-tal, 
 az Összefogás Nyirádért Egyesület működési támogatását 20.000 Ft-tal 

 
megnöveli, melyek fedezete az önkormányzati képviselők által felajánlott, összesen 1.051.560 Ft 
képviselői tiszteletdíj. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: azonnal, illetve a 2012. évi költségvetési rendelet elfogadása 

 
 

--/2012. (II. 17.) 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett abban, hogy az előterjesztett 2012. évi költségvetést nem 
fogadja el, újra tárgyalja. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy jelölje ki azon 
munkamegbeszélés időpontját, melynek tárgya az előterjesztett költségvetési rendelet átdolgozása lesz. 
A munkamegbeszélés időpontjának határideje: 2011. február 29. 

 

  

 
--/2012. (II. 17.) 

 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért azzal, hogy Mészáros István térítésmentes építési telek 
iránti igényét addig nem bírálja el, amíg a döntéshez a szükséges információkat a körjegyzőség hivatala 
az igénylőtől be nem szerzi.  

 
 
 
 
 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2012. (II. 17.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a községből a Nyirád TSZ-
majorhoz vezető tervezett kerékpárút engedélyezési és kivitelezési terveinek elkészíttetésével. 
 
A képviselő-testület a tervezés költségeit az önkormányzat 2012. évi költségvetésébe betervezi, és a 
város- és községgazdálkodás szakfeladat karbantartási keretéből biztosítja. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: 2012. június 30. 

 

  
A határozatot kapta 
2012.febr.20-án: 
 
Pénzügyi ügyintéző 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2012. (II. 23.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Nyirád-Szőc Községek Körjegyzősége 
2012. évi költségvetését. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester és 
Lovasi Erika körjegyző 

Határidő: azonnal, ill. 2012. december 31. 
 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2012. (II. 23.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium járási rendszer kialakításáról szóló koncepciójával, támogatja, hogy Nyirád település az 
ajkai járásba tartozzon.  

  
A határozat postázva 2012. 
febr. 24-én: 
1. Dr. Navracsics Tibor 
miniszterelnök-helyettes, 
közigazgatási és igazságügyi 
miniszter, 



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről 
 
- dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettest, közigazgatási és igazságügyi minisztert, 
- dr. Kovács Zoltán kormánymegbízottat, 
- Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselőt és a 
- Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelős 
Államtitkárságát 
 
tájékoztassa. 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: 2012. február 24. 

 

2.   Dr. Kovács Zoltán 
      kormánymegbízott, 
3.  Lasztovicza Jenő 
     országgyűlési képviselő 
4.   Közigazgatási és 
      Igazságügyi Minisztérium 
      Területi Közigazgatásért 
      és Választásokért  
      Felelős Államtitkársága 
 
részére 
 

 
--/2012. (III. 6.) 

 
A polgármester javaslatát Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal, 3 nem szavazattal elutasítja, nem fogadja el az önkormányzat 2012. évi 
költségvetéséről szóló előterjesztést. 

 

  

 
--/2012. (III. 6.) 

 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül módosítja a 2012. évi költségvetési 
rendelettervezetben szereplő összeget, a kézilabda csapat 2012. évi működési célú 
támogatására a költségvetésben 200.000 Ft-ot biztosít. 
 
 
 

 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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--/2012. (III. 6.) 

 
2012. március 8-án, csütörtökön 18 órára ezennel rendkívüli képviselő-testületi ülést hívok 
össze, melynek tárgya a 2012. évi költségvetés megtárgyalása lesz. 

 

  

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2012. (III. 8.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 205.740 ezer Ft bevétellel, 205.740 ezer Ft 
kiadással elfogadja a Halimba, Nyirád, Szőc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, 
Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsődéje önállóan működő költségvetési szerv 2012. évi 
költségvetését. 
 
Nyirád Község Önkormányzata az intézmények működési támogatását 188.824 ezer forinttal 
elfogadja. 
 
Az elfogadott kiadások és bevételek beépülnek a gesztor - Nyirád Község Önkormányzata - 
költségvetésébe. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András Nyirád község polgármestere 
Határidő: azonnal, ill. 2012. december 31. 

 
 
 
 
 
 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2012. (III. 8.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete földrészletek határrendezését 
kezdeményezi a földhivatalnál, melynek célja az önkormányzat tulajdonában lévő Nyirád, 
Szabadság utca 3. szám alatti „községháza” megnevezésű, 682 hrsz-ú és a Szabadság utca 1. 
szám alatti „általános iskola” megnevezésű, 683 hrsz-ú ingatlanok között új telekhatár 
kialakítása a határozathoz csatolt változási vázrajz szerint. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a telekhatár rendezéshez szükséges 
intézkedések megtételével. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: 2012. április 30. 

 

  

 
--/2012. (III. 8.) 

 
A képviselő-testület tagjai hozzájárulnak ahhoz, hogy a polgármester a Dózsa utcai iskola 
udvarrészének a megosztása ügyében eljárhasson. 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2012. (III. 27.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata pályázatot nyújt be az önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló, 4/2012. 
(III. 1.) BM rendelettel kiírt pályázatra. 
 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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A fejlesztés, felújítás tárgya: A Halimba, Nyirád, Szőc Intézményfenntartó Társulás Általános 
Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsődéje nyirádi Nyitnikék Óvoda épülete (8454 Nyirád, 
Széchenyi utca 36.). 
 
Fejlesztési célok, a fejlesztés költsége és a fejlesztés rangsora: 
 

 
Megvalósítandó cél 

 

Igényelt 
támogatás 

(Ft) 

Vállalt 
önerő  

 
(Ft) 

A beruházás 
összköltsége 

(Ft) 

1. Fűtéskorszerűsítés 2.193.632 548.408 2.742.040 
2. Tetőfelújítás 2.335.335 583.834 2.919.169 
3. 
 

Külső hőszigetelés, akadálymentes 
feljáró készítése, járólapozás 2.674.315 

 
668.579 

 
3.342.894 

4. Külső ablakpárkányok cseréje 224.457 56.114 280.571 
5. Villamoshálózat és világítás felújítása 1.334.161 333.540 1.667.701 
6. Belső festési munkák 762.914 190.729 953.643 
7. Parkettaburkolat felújítása 421.140 105.285 526.425 

 Eszközbeszerzés:    

 
1. Játéktároló szekrények és 
iratszekrény beszerzése 518.192 

 
129.548 

 
647.740 

 2. Óvodai fektetők beszerzése 280.416 70.104 350.520 
 Összesen: 10.744.562 2.686.141 13.430.703 

 
A képviselő-testület a 2.686.141 Ft önerő összegét az önkormányzat 2012. évi költségvetésében 
a céltartalék terhére 872.001 Ft összegben, valamint a 2011. évi pénzmaradvány terhére 
1.814.140 Ft összegben biztosítja. 
 



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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A képviselő-testület megbízza Sarkadi-Nagy András polgármestert és Lovasi Erika körjegyzőt a 
pályázat elkészítésével és benyújtásával. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester és Lovasi Erika körjegyző 
Határidő: 2012. április 2. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2012. (III. 27.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete gondoskodik – a köznevelésről szóló 
törvényben meghatározottak szerint – a mindennapos testedzés feltételeinek megteremtéséről a 
közoktatásban, és elősegíti az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek 
megteremtését Nyirád községben a következők szerint: 
 

1. A képviselő-testület 
a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak 

megvalósításáról; 
b) biztosítja az óvodai és iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának, 

valamint az iskolai sportkör működésének feltételeit; 
c) fenntartja és működteti a tornatermet, a sportpályát és létesítményeit, az iskolai 

sportudvart és az óvodai játszóudvart;  
d) együttműködik a Nyirád Községi Sport Egyesülettel; 
e) szabályozza a sportlétesítmények üzemeltetésének rendjét; 
f) a sportegyesület és az iskolai sportkör működési kiadásaihoz az önkormányzat 

költségvetésében évente támogatást nyújt; 
g) közreműködik a sport népszerűsítésében, a sportlétesítmények által kínált 

lehetőségekről az önkormányzat honlapján és a NYIRlevél című időszaki lapban a 
lakosságot tájékoztatja; 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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h) azon szomszédos települések önkormányzataival, akik nem rendelkeznek 
sportolásra, szabadidős sportrendezvények megrendezésére alkalmas fedett 
létesítménnyel, együttműködési megállapodást köt a tornaterem közös használatára 
vonatkozóan. 

 
2. A Képviselő-testület az önkormányzat elfogadott költségvetése alapján 2012-ben a sportra 

5.649.000 forintot fordít a következők szerint: 
 

a) tornaterem működési kiadása    3.564.000 Ft 
b) sportpálya és létesítményei működési kiadása    376.000 Ft 
c) férfi futball működésének támogatása   1.199.000 Ft 
d) női kézilabda támogatása        200.000 Ft 
e) női futball támogatása           40.000 Ft 
f) testépítők klubjának támogatása         50.000 Ft 
g) iskolai sportkör támogatása        220.000 Ft 

 
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 

Határidő: folyamatos 
 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
15/2012. (III. 27.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete meghatározza a helyi sportfejlesztés 2012 – 
2017. évekre vonatkozó koncepcióját, és gondoskodik annak megvalósításáról.  
 
A képviselő-testület a sportfejlesztési koncepciót szükség szerint, de legkésőbb ötévenként 
felülvizsgálja, melynek során megtárgyalja az abban foglaltak megvalósulását. 
 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy intézkedjen a sportfejlesztési koncepció 
közzétételéről az önkormányzat honlapján és az önkormányzat időszaki lapjában. 

 
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: folyamatos, ill. 2017. március 31. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
16/2012. (III. 27.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata pályázatot nyújt be az önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló, 4/2012. 
(III. 1.) BM rendelettel kiírt pályázatra. 
 
A fejlesztés, felújítás tárgya: A tornaterem épülete (8454 Nyirád, Széchenyi utca 34/A.). 
 
Fejlesztési célok, a fejlesztés költsége és a fejlesztés rangsora: 
 

 
Megvalósítandó cél 

 

Igényelt 
támogatás 

(Ft) 

Vállalt 
önerő  

 
(Ft) 

A beruházás 
összköltsége 

(Ft) 

1. Fűtéskorszerűsítés 1.941.505 485.376 2.426.881 
2. Külső nyílászárók cseréje 7.449.716 1.862.429 9.312.145 
3. Tetőfelújítás 1.427.456 356.864 1.784.320 
4. 
 
 

Külső hőszigetelés, akadálymentes 
feljáró készítése és mozgáskorlátozott 
WC kialakítása 

4.292.600 
 

 
1.073.150 

 
5.365.750 
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5. Parketta felújítás 320.720 80.180 400.900 
 Összesen: 15.431.997 3.857.999 19.289.996 

 
A képviselő-testület a 3.857.999 Ft önerő összegét az önkormányzat 2012. évi költségvetésében 
a céltartalék terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza Sarkadi-Nagy András polgármestert és Lovasi Erika körjegyzőt a 
pályázat elkészítésével és benyújtásával. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester és Lovasi Erika körjegyző 
Határidő: 2012. április 2. 

 
 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2012. (IV. 24.) határozata 
az általános iskolai oktatási, nevelési feladatok ellátásáról 

 
1. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi szándékát, hogy 2012. 

augusztus 31. napjától is társulási formában, Halimba és Szőc Községek 
Önkormányzataival közösen kívánja ellátni az általános iskolai oktatást, nevelést. A 
képviselő-testület e határozat mellékletét képező, módosított társulási megállapodás 
tervezetet és a módosított alapító okirat tervezetet megtárgyalta, és azt a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti véleményezési eljárás lefolytatására alkalmasnak 
tartja. 

 
2. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a kötelezően ellátandó óvodai nevelés biztosításáról 

továbbra is gondoskodik, annak tervezett módjáról legkésőbb 2012. május 11. napjáig 
kifejezi szándékát.  
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3. A képviselő-testület a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti 

véleményezési eljárás lefolytatását követően dönt a Halimba, Nyirád, Szőc 
Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsődéje 
közoktatási intézmény átszervezéséről, a módosított társulási megállapodás és a 
módosított alapító okirat elfogadásáról.  

 
4. A tervezett döntés intézményi kihatása: A három település – Halimba, Nyirád, Szőc – 

önkormányzata 2006. szeptember 1-jétől társulásban látja el az óvodai nevelést és az 
általános iskolai oktatást, nevelést. Az intézmény alapító okiratának és társulási 
megállapodásának módosítása szükséges, mert azokból kikerül az óvodai nevelés 
feladata. 

 
5. A tervezett döntés munkajogi következménye: a közoktatási intézményben jelenleg 

foglalkoztatott pedagógusok és kiszolgálók továbbra is az intézmény alkalmazásában 
maradnak, a személyi feltételek változatlanok lesznek. Létszámcsökkentést a képviselő-
testület nem tervez. A közoktatási társulásban jelenleg foglalkoztatott óvodapedagógusok 
és dajkák foglalkoztatásáról az önkormányzat továbbra is gondoskodik, de 2012. 
augusztus 31. napjától az általános iskolai oktatásra, nevelésre átszervezett társuláson 
kívül. 

 
6. A tervezett döntés pénzügyi kihatása: a pénzügyi feltételek a társulásban az elmúlt 

évekhez képest változatlanok maradnak. A három önkormányzat továbbra is közösen 
tartja fenn az intézményt, a normatív állami támogatások összegei az általános iskolai 
oktatásra, nevelésre vonatkozóan a tervezetthez képest változatlanok maradnak 2012. 
december 31-ig. 

 
7. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a számba vett lehetséges 

együttműködési lehetőségek közül továbbra is a Szőc és Halimba Községek 
Önkormányzataival történő társulást tartja a legelőnyösebbnek, mert megítélése szerint 
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ez a megoldás eddig is biztosította az általános iskolai oktatás, nevelés megfelelő 
színvonalát. A tanulók a megszokott körülmények között tudják igénybe venni az 
általános iskolai oktatást, ugyanúgy, ahogy azt az elmúlt 6 évben tették. Továbbra is 
biztosítottak lesznek az eddigi pedagógiai szolgáltatások, és a feladat-ellátási helyek is 
változatlanok maradnak. 

 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert az átszervezéssel kapcsolatos szükséges 
intézkedések megtételével. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: azonnal, ill. 2012. május 31. 

 
 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

18/2012. (IV. 24.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Halimba, Nyirád, Szőc 
Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsődéje 
igazgatói állásának betöltésére Nyirád, Szabadság u. 1. székhellyel. Az igazgató egyben 
ellátja a székhely intézményvezetői teendőit is.  
 
A megbízás 2012. augusztus 1-jétől – 5 év időtartamra – 2017. július 31. napjáig szól.  
 
A megbízás 2012. augusztus 31. napjától az átszervezéssel létrehozni tervezett Halimba, 
Nyirád, Szőc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája iskolaigazgatói teendőinek 
ellátására vonatkozik az óvodai tagintézmény és az egységes óvoda-bölcsődei telephely 
kiválása miatt. 
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Az intézményvezetői megbízás feltételeit a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 18. 
§-a tartalmazza. 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai életrajzát, az intézmény vezetésére 
vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, az iskolai 
végzettségeit igazoló okiratok másolatát, valamint három hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítványt. 
 
Bérezés: az 1992. évi XXXIII. törvény és a 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet szerint történik. 
A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: cafetéria juttatás, utazási költségtérítés. 
 
A pályázatot Nyirád község polgármesterének címezve – Sarkadi-Nagy András 8454 Nyirád, 
Szabadság u. 3. – a pályázat közzétételétől számított 30 napon belül, írásban lehet 
benyújtatni. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 30. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: 2012. július 30. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
19/2012. (IV. 26.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja „a közbiztonság, a bűnözés és 
bűnmegelőzés helyzete az önkormányzat közigazgatási területén” tárgyú rendőrségi 
beszámolót. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: azonnal 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

20/2012. (IV. 26.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Búzavirág Nyugdíjas Klub 
működéséről szóló tájékoztatót. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: azonnal 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

21/2012. (IV. 26.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az átruházott hatáskörben a 
polgármester által hozott döntésekről szóló tájékoztatót. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: azonnal 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

22/2012. (IV. 26.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű képviselő-
testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: azonnal 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

23/2012. (IV. 26.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja Nyirád-Szőc Községek 
Körjegyzősége ügyrendjét. 
 

Felelős: Lovasi Erika körjegyző 
Határidő: folyamatos 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

24/2012. (IV. 26.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 2012. évi 
közbeszerzési tervét. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: folyamatos, ill. 2012. december 31. 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

25/2012. (IV. 26.) határozata 
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok  

2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 
 

1. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi 
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján 
támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 
önkormányzatok 2012. évi támogatására. 
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2. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos 

helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény 
alapján a következő nyilatkozatot teszi: 

 
a) A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1000 fő feletti. 
b) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött, és 2012. évben ilyen 

jogcímen 26.354 ezer forint összegű bevételt tervez. 
c) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét 13.250 ezer forint összegű működési 

célú hiánnyal fogadta el. 
d) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett. 
e) Az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta. 
f) Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés 

a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek 
megfelel. 

 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a pályázat benyújtásáról 
intézkedjen. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester és Lovasi Erika körjegyző 
Határidő: 2012. május 2. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
26/2012. (IV. 26.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 15. napjával felmondja az 
önkormányzat és Kalányos János között létrejött, a Nyirád, Deákipuszta 10. szám alatti 
önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérleti szerződést. 
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A képviselő-testület felhívja a bérlőt, hogy 2012. május 15. napjáig az ingatlan ürítse ki, és tiszta 
állapotban az önkormányzat részére adja át. 
 

Indokolás: 
 
Kalányos János és családja az önkormányzati bérlakásból kiköltözött, mert a község 
belterületén ingatlant vásároltak. A bérlakásra új bérlő adta be az igényét. 
 
A képviselő-testület megbízza a körjegyzőt, hogy döntéséről a bérlőt értesítse. 
 

Felelős: Lovasi Erika körjegyző 
Határidő: 2012. május 2. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
27/2012. (IV. 26.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 16. napjától határozatlan 
időre, a család szociális helyzetére tekintettel és a bérlő által vállalt felújítások fejében 
díjmentesen bérbe adja az önkormányzat tulajdonában lévő, Nyirád, Deákipuszta 10. szám 
alatti bérlakást Feke Tibor Nyirád, Alsónyirádi erdészlak 1. szám alatti lakos részére.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ügyféllel kösse meg a lakásbérleti 
szerződést. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: 2012. május 15. 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

28/2012. (IV. 26.) határozata 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 30-i hatállyal felmondja dr. 
Huszágh Lívia háziorvos és az önkormányzat között érvényben lévő, a Nyirád, Szabadság utca 
1/A. szám alatti önkormányzati bérlakás bérletére vonatkozó szerződést. 
 
A képviselő-testület felhívja a bérlőt, hogy 2012. április 30. napjáig az ingatlan ürítse ki, és 
tiszta állapotban az önkormányzat részére adja át. 
 

Indokolás: 
 
Dr. Huszágh Lívia az ingatlanból kiköltözött, és a lakás bérletére új bérlő jelentkezett. 
 
A képviselő-testület megbízza a körjegyzőt, hogy döntéséről a bérlőt értesítse. 
 

Felelős: Lovasi Erika körjegyző 
Határidő: 2012. április 27. 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

29/2012. (IV. 26.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 1-jei hatállyal határozatlan 
időre bérbe adja Hock Péter Nyirád, Rózsa F. u. 6. szám alatti lakos részére az önkormányzat 
tulajdonában lévő, Nyirád, Szabadság u. 1/A. szám alatti ingatlant, az önkormányzat saját 
bevételeinek alapjául szolgáló díjakról szóló 8/2007. (IX. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-ában 
meghatározott bérleti díjért. 
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A képviselő-testület a lakásban Hock Péter által végzett felújítások, valamint kazán és 
tartozékai megvásárlása ellentételezéseként 8 hónap időtartamra, 2012. május 1-jétől 2012. 
december 31-ig 100 %-os kedvezményt nyújt a bérleti díj megfizetéséhez. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy döntéséről az ügyfelet értesítse, és megbízza a 
polgármestert, hogy az ügyféllel a bérleti szerződést megkösse. 
 

Felelős: Lovasi Erika körjegyző és Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: 2012. április 30. 

 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
30/2012. (V. 4.) határozata 

 

1. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi szándékát, hogy közös 
fenntartású óvoda közoktatási intézményt kíván alapítani Bakony-völgye Óvoda 
elnevezéssel 2012. augusztus 31. napjától, mivel rendelkezik a feladat ellátásához 
szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, illetve a feltételeket megteremti. 

2. A képviselő-testület a Bakony-völgye Óvoda alapításáról szóló, e határozat mellékletét 
képező társulási megállapodás tervezetét, illetve alapító okirat tervezetét megtárgyalta, 
és azt a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti véleményezési eljárás 
lefolytatására alkalmasnak tartja. 

3. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a kötelezően ellátandó óvodai nevelés feladatának 
ellátásáról 2012. augusztus 31-étől a fenti dokumentumokban foglalt irányelvek szerint 
szándékozik gondoskodni. 
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4. A közös fenntartású intézmény alapításának intézményi kihatása: a fenntartó 
önkormányzatok a 2012. augusztus 31. napjáig fenntartott közoktatási intézményeiket 
átszervezik, illetve megszűntetik, óvoda tagintézményeiket a közös fenntartású, újonnan 
alapítandó intézménybe integrálják. 

5. A közös fenntartású intézmény alapításának elvárt pénzügyi következménye: a fenntartó 
önkormányzatoknál költségcsökkenés, munkajogi következménye: takarékos 
létszámgazdálkodás. 

6. A képviselő-testület a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti 
véleményezési eljárás lefolytatását követően dönt a Bakony-völgye Óvodafenntartó 
Társulás - mint tervezett társulás - társulási megállapodásának, illetve a Bakony-völgye 
Óvoda - mint tervezett közoktatási intézmény - alapító okiratának elfogadásáról. 

7. A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: az 1-3. bekezdések tekintetében azonnal 

a 6. bekezdés tekintetében 2012. május 31. 
 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

31/2012. (V. 4.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az Új Széchenyi Terv 
keretében megjelent, „TÁMOP-6.1.2 Egészségre nevelő és szemléletformáló 
életmódprogramok – lokális színterek” című pályázatra. 
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázat elkészíttetéséhez és 
benyújtásához szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: 2012. július 3. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
32/2012. (V. 31.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az általános iskolai oktatási, nevelési 
feladatok ellátásáról szóló 17/2012. (IV. 24.) határozata alapján lefolytatott véleményezési 
eljárásban beszerzett szakértői és egyéb véleményeket áttekintette, amely alapján az alábbi 
határozatot hozza: 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete átszervezi a Halimba, Nyirád, Szőc 
Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsődéje 
közoktatási intézményt, az intézményből kiszervezi a nyirádi Nyitnikék Óvoda és a halimbai 
Hársfa Óvoda tagintézményeket. A kiszervezésre kerülő tagintézmények új intézményben 
működnek tovább. 
 
A képviselő-testület 2012. augusztus 31-i hatállyal a következők szerint módosítja a Halimba, 
Nyirád, Szőc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda-
Bölcsődéje alapító okiratát: 
 
1. Az alapító okirat bevezető, a jogszabályi hivatkozásokra vonatkozó bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Nyirád Község 

 
Módosítva  
az 56/2012. 

(VIII. 27.) 
határozattal 
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Önkormányzata Képviselő-testülete és Szőc Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. 
évi CXXXV. törvény 8. §-ában foglaltak szerint létrehozott „Halimba, Nyirád, Szőc 
Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája” közoktatási társulás keretében a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. § (2) b) pontjában valamint az 
államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 8. § (1) b) pontjában biztosított 
felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában foglalt 
előírásokra jelen alapító okirattal a következő közoktatási intézményt - 
költségvetési szervet - alapítják:” 
 

2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„1. A költségvetési szerv megnevezése: 

Halimba, Nyirád, Szőc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája” 
 

3. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3. Tagintézménye: Dr. Szalai Miklós Általános Iskola 
                                  8452 Halimba, Petőfi S. utca 39.” 
 

4. Az alapító okirat 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„7. A költségvetési szerv típusa: 

Intézményfenntartó társulásban fenntartott általános iskola.” 
 

5. Az alapító okirat 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„8. A költségvetési szerv tevékenysége: 
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a) Alaptevékenysége az államháztartási szakágazati rend szerint 
 

8520 Alapfokú oktatás 
 
b) Az alaptevékenység szakfeladatai:  

 
5629131 Iskolai intézményi étkeztetés 
 Feladatmutató: ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: ellátottak száma 
 
5629171 Munkahelyi étkeztetés 
 Feladatmutató: ellátást igénylők száma 
 Teljesítménymutató: ellátottak száma 
 
8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása 
 (1-4. évfolyam) 
Ezen belül:  

a) beilleszkedési és magatartási zavarral küzdő 
gyermekek oktatása szakvélemény alapján 

    b) 1-4. évfolyamra bejáró gyermekek ellátása 
 Kapacitásmutató: férőhelyek száma, pedagógusok száma 
 Feladatmutató: tanulók száma 
 
8520121 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 

rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) 
 
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, 
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
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halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel 
küzd,  
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
súlyos rendellenességgel küzd. 

 Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
 
8520211 Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása (5-8 évfolyam) 
Ezen belül: 5-8 évfolyamra bejáró gyermekek ellátása 

 Kapacitásmutató: férőhelyek száma, pedagógusok száma 
 Feladatmutató: tanulók száma 

 
8520221 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 

rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)  
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, 
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel 
küzd,  
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
súlyos rendellenességgel küzd. 

 Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma 
 
8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
 Teljesítménymutató: ellátásban részesülő tanulók száma 
 
8559121  Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése  
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 Teljesítménymutató: sajátos nevelési igényű tanulók 
száma 

 
8559141 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
 Kapacitásmutató: férőhelyek száma 
 Teljesítménymutató: ellátásban részesülő tanulók száma 
 
8559151 
 

Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai 
tanulószobai nevelése  

 Teljesítménymutató: sajátos nevelési igényű tanulók 
száma. 

 
8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

1. Logopédia 
2. Gyógytestnevelés 

 Feladatmutató: ellátásban részesülő gyermekek, tanulók 
száma 
Teljesítménymutató: ellátottak száma 

 
9313011 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és 

támogatása 
 

9311051 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
Feladatmutató: létesítményt igénybe vevő személyek havi 
átlagos lélekszáma 
Teljesítménymutató: a létesítményben rendezett versenyek 
száma” 

 

 
6. 

 
Az alapító okirat 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„10. Jogelődök: 

a) Erzsébet királyné Általános Iskola Nyirád, Szabadság utca 1. 
b) Dr. Szalai Miklós Általános Iskola és Hársfa Óvoda Halimba, Petőfi 
Sándor utca 39.” 

 
7. Az alapító okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„12. A költségvetési szerv: 
 

a.) Vezetője: az intézmény vezetője az igazgató, akit a gesztor nyilvános 
pályázat útján határozott időre bíz meg, a társult önkormányzatok 
véleményezésével. Az igazgató egyben ellátja a székhely, vagy a 
tagintézmény vezetői teendőit is. 
Helyettese az igazgatóhelyettes, aki egyben a székhely, vagy a 
tagintézmény vezetője. 
Az egyéb munkáltatói jogokat az intézmény igazgatója tekintetében 
Nyirád Község polgármestere gyakorolja. 
Az intézmény vezetője jogosult az intézmény képviseletére. 
 
b.) Foglalkoztatottjai: jogviszonya közalkalmazott, melyekre a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. 
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszony munkavállaló, melyekre nézve a 
Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. 
(Közhasznú vagy közcélú foglalkoztatottak) Egyéb foglalkoztatásra 
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény az irányadó. (Megbízásos jogviszonyok)” 

 
8. Az alapító okirat 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 

 

 87

„13. A feladatellátást szolgáló ingatlanok: 
 

A közoktatási társulás az alábbi helyszíneken látja el alapfeladatait: 
a) Nyirád iskola:   683 hrsz. Nyirád, Szabadság utca 1. 

943/2 hrsz. Nyirád, Dózsa Gy. utca 52/A. 
b) Halimba iskola:  258 hrsz. Halimba, Petőfi S. utca 39.” 

 
9. Az alapító okirat 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„17. A költségvetési szerv intézménybe maximálisan felvehető gyermekek száma: 

a) Halimba Iskola: 200 fő 
b) Nyirád Iskola:  200 fő” 

 
10. Az alapító okirat a „Záradék” helyett a következő 19. ponttal egészül ki: 

 
„19. Záradék: 
 
a) A közoktatási intézményt az alapító önkormányzatok képviselő-testületei 2006. 
augusztus 31. napjától határozatlan időre hozzák létre. Az alapító okiratot 
 

aa) Nyirád Község Önkormányzata az 57/2006. (VIII. 21.) határozatával, 
ab) Halimba Község Önkormányzata a 81/2006. (VIII. 21.) határozatával, 
ac) Szőc Község Önkormányzata a 66/2006. (VIII. 21.) határozatával 
fogadta el. 

 
b) Jelen, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2012. 
augusztus 31-től hatályos. Az alapító okirat módosítását 
 

ba) Nyirád Község Önkormányzata a 32/2012. (V. 31.) határozatával, 
bb) Halimba Község Önkormányzata a 40/2012. (V. 31.) határozatával, 
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bc) Szőc Község Önkormányzata a 77/2012. (V. 31.) határozatával 
fogadta el.” 
 

 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és körjegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételével, valamint a Magyar Államkincstárnál a törzskönyvi nyilvántartás módosításának 
kezdeményezésével. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András Nyirád polgármestere és  
Lovasi Erika Nyirád-Szőc körjegyzője 

Határidő: 2012. augusztus 30. 
 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

33/2012. (V. 31.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. augusztus 31-i hatállyal a következők 
szerint módosítja a Halimba, Nyirád, Szőc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, 
Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsődéje elnevezésű közoktatási intézmény közös fenntartására 
megkötött társulási megállapodást: 
 

1
.

Társulási megállapodás 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„1. Általános rendelkezések: 

1.1. Jelen társulási megállapodást a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény (Ötv.) 41. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás 
alapján, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól szóló 1997. évi 
CXXXV. törvény 8. §-ában foglaltak szerint önkéntes és szabad 
elhatározásból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös 
előnyök és arányos teherviselés érvényesítése céljából halimbai és nyirádi 

 
 

Módosítva 
az 57/2012. 

(VIII. 27.) 
határozattal 
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közoktatási intézmények közös fenntartására kötötték az alábbi 
önkormányzatok képviselő-testületei (továbbiakban a társulás tagjai): 

1.1.1. Nyirád Község Önkormányzata  
1.1.2. Halimba Község Önkormányzata  
1.1.3. Szőc Község Önkormányzata” 

 
2
.

A társulási megállapodás 1.4. pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

„1.4. A Társulás működési területe és tevékenységi köre:  
A társult települési önkormányzatok közigazgatási és közoktatási feladat-
ellátási területén a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben 
meghatározott általános iskolai oktatás feladatainak ellátása a közoktatási 
intézmény közös intézmény fenntartásával.” 
 

3
.

A társulási megállapodás 1.5. pontja hatályon kívül helyezve. 
 

4
.

A társulási megállapodás 1.6. pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 

„1.6. A Társulás működése: 
Az intézmény előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, 
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat, a 
költségvetési szerv működtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, 
a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos 
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feladatokat Nyirád-Szőc Községek körjegyzősége, mint önállóan működő 
és gazdálkodó költségvetési szerv látja el.” 
 

5
.

A társulási megállapodás 1.7. pontja hatályon kívül helyezve. 
 

6
.

A társulási megállapodás 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„2. A társulás céljai és feladatai: 
2.1. Az oktató-nevelő munka színvonalának javítása, a jobb szakos 
ellátottság biztosítása.  
 

2.2. A gazdaságosság növelése, költséghatékonysági szempontú 
működtetés, az intézmény egy gyermeklétszámra vetített fajlagos 
költségeinek csökkentése, a települési feladat-ellátások közötti 
különbségek csökkentése. 
 
2.3. A közös fenntartású intézmény tevékenységi körébe tartozó, a 
tagintézmények alapító okirataiban rögzített feladatok: 

Tevékenységi körök: a gazdasági tevékenységek egységes ágazati 
osztályozási rendszerről szóló 8005/2007. PM tájékoztató az 
államháztartási szakágazati rend alapján: 

A szakfeladatok felsorolását a Halimba, Nyirád, Szőc 
Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája alapító okirata 
tartalmazza.” 
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7
.

A társulási megállapodás 3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
„3.1. A társult önkormányzatok együttes testületi ülésen döntenek az 
alábbiakról: 

a) társuláshoz csatlakozás, 
b) társulás megszűnése, 
c) az intézmény éves költségvetése, zárszámadásának 

elfogadása, 
d) a társulási megállapodás módosítása, 
e) a társulásban működtetett intézmény pedagógiai 

programjának véleményezése és jóváhagyása, 
f) az intézmény szervezeti működési szabályzatának 

elfogadása.” 
 

8
.

A társulási megállapodás 3.1.3. pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
„3.1.3. Az üléseket szükség szerint, de legalább évente kétszer össze kell 
hívni.” 
 

9 A társulási megállapodás 3.4. pontja hatályon kívül helyezve. 
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.  
1
0
.

A társulási megállapodás 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
„4.1. A közös fenntartású intézmény neve:  

Halimba, Nyirád, Szőc Intézményfenntartó Társulás Általános 
Iskolája” 
 

1
1
.

A társulási megállapodás 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
„4.3. A társulásban ellátott feladatokkal érintett tagintézmény neve, 
székhelye:  
        Dr. Szalai Miklós Általános Iskola 8452 Halimba, Petőfi u. 39.„ 
 

1
2
.

A társulási megállapodás 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 

„5.1. Az intézmény élén igazgató áll, akit a gesztor nyilvános pályázat útján 
választ meg a társult önkormányzatok és a vonatkozó jogszabályban 
meghatározott szervezetek véleményének kikérése után 5 évre. A 
megbízás nyilvános pályázat útján több alkalommal meghosszabbítható. 
Az igazgató egyben ellátja a székhelyintézmény vagy tagintézmény 
vezetői teendőit is.  
Az igazgató ellen fegyelmi eljárás indításához, fegyelmi büntetés 
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kiszabásához a társult önkormányzatok képviselő-testületei 
mindegyikének véleményezése szükséges.  
Az intézmény igazgatója felett az egyéb munkáltatói jogokat Nyirád 
Község Önkormányzatának polgármestere gyakorolja.” 
 

1
3
.

A társulási megállapodás 5.4. pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
„5.4. A tagintézmény működéséhez szükséges ingatlanvagyon a 
tagintézmény székhely szerinti társult önkormányzat tulajdonában marad.  
A társulás fennállása alatt a társult tagok által szerzett vagyonszaporulat 
a közoktatási tagintézmények székhelye szerinti társult önkormányzat 
vagyonát képezi.” 
 

1
4
.

A társulási megállapodás 5.5. pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
„5.5. A tárgyévi költségvetéshez kapcsolódó bármely döntést Nyirád 
Község Önkormányzata Képviselő-testülete a társult önkormányzatok 
képviselő-testületei egyetértésének kikérése után fogadja el.  
A költségvetési terv tartalmazza a társulás által igénybe vehető állami 
támogatások összegét (normatív állami és társulási kiegészítő 
támogatás), és a működtetéshez szükséges elkülönülő kiadások összegét 
településenkénti bontásban. 
Az állami támogatás és a tényleges működési kiadások közötti különbözet 
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összege a költségvetés készítésekor állapítható meg a székhely és a 
tagintézmény elkülönítésében. Az I. féléves beszámoló készítésekor 
történik a tényadatok alapján az első felülvizsgálat, majd az éves 
beszámoló készítésekor a végelszámolás. 
A társult önkormányzatok a tagintézményekbe a társult településekről járó 
gyermekek után ellátotti létszám alapján megfizetik az állami támogatás 
és a működtetéshez szükséges kiadás közötti különbözet összegét az 
éves elszámolás alapján. Szőc Község Önkormányzata a halimbai 
tagintézmény működési költségeihez járul hozzá a Szőcről a halimbai 
tagintézménybe járó iskolai ellátottak létszáma alapján. 
 

1
5
.

A társulási megállapodás 7.2. pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
„7.2. A társuláshoz a tanév kezdetének időpontjával csatlakozhat az 
alapító tagokon kívül más önkormányzat is, ha a képviselő-testülete 
minősített többséggel hozott döntésével elhatározza a csatlakozást, és 
nyilatkozik arról, hogy a megállapodásban foglaltakat magára nézve 
kötelezőnek elfogadja. A csatlakozáshoz mindegyik társulási tag 
egyetértő döntése szükséges.” 
 

1
6
.

A társulási megállapodás 8.3. pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
„8.3. Jelen társulási megállapodást az aláírást követő 15 napon belül meg 
kell küldeni a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak, amely arra 30 napon 
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belül törvényességi észrevételt tehet.” 
 

1
7
.

A társulási megállapodás a „Záradék” helyett a következő 9. ponttal 
egészül ki: 

 
„9. Záradék: 
 
a) A megállapodást 

aa) Nyirád Község Önkormányzata az 56/2006. (VIII. 21.) 
határozatával, 
ab) Halimba Község Önkormányzata a 80/2006. (VIII. 21.) 
határozatával, 
ac) Szőc Község Önkormányzata a 65/2006. (VIII. 21.) határozatával 
jóváhagyta. 

 
b) A társulási megállapodás módosítását  

ba) Nyirád Község Önkormányzata a 33/2012. (V. 31.) határozatával, 
bb) Halimba Község Önkormányzata a 41/2012. (V. 31.) határozatával, 

bc) Szőc Község Önkormányzata a 78/2012. (V. 31.) határozatával 
fogadta el.” 

 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a körjegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételével. 
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Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester és Lovasi Erika körjegyző 

Határidő: 2012. augusztus 30. 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
34/2012. (V. 31.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Nyirád Községi Polgárőrség 
működéséről szóló tájékoztatót. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: azonnal 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

35/2012. (V. 31.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Nyirád és Térsége 
Nagycsaládosainak Közhasznú Egyesülete működéséről szóló tájékoztatót. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: azonnal 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

36/2012. (V. 31.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Gyermekjóléti Szolgálat 2011. 
évi működéséről szóló beszámolót. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: azonnal 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

37/2012. (V. 31.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Szociális Segítő Központ 
működéséről szóló beszámolót. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: azonnal 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

38/2012. (V. 31.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. június 1-jei hatállyal jóváhagyja a 
Szociális Segítő Központ Szakmai Programját. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: azonnal 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

39/2012. (V. 31.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. június 1-jei hatállyal jóváhagyja a 
Szociális Segítő Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: azonnal 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

40/2012. (V. 31.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. június 1-jei hatállyal jóváhagyja a 
Szociális Segítő Központ Házirendjét. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: azonnal 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

41/2012. (V. 31.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. június 1-jei hatállyal jóváhagyja a 
Szociális Segítő Központ Szolgáltatási Rendjét. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: azonnal 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

42/2012. (V. 31.) 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 2011. évi ellátásáról 
készített átfogó értékelést. 
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A képviselő-testület megbízza a körjegyzőt, hogy intézkedjen az értékelés Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére történő megküldéséről. 
 

Felelős: Lovasi Erika körjegyző 
Határidő: 2012. június 8. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

43/2012. (V. 31.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 30/2012. (V. 4.) határozata alapján 
lefolytatott véleményezési eljárásban beszerzett szakértői és egyéb véleményeket áttekintette, 
amely alapján az alábbi határozatot hozza: 
A Képviselő-testület a Bakony-völgye Óvodafenntartó Társulás e határozat mellékletét képező 
Társulási Megállapodását elfogadja, a Társulást 2012. augusztus 30. napjával - a 
Megállapodásban megnevezett önkormányzatokkal együttesen - létrehozza. 

A Képviselő-testület a Bakony-völgye Óvoda e határozat mellékletét képező Alapító Okiratát 
elfogadja, a közoktatási intézményt 2012. augusztus 31. napjával - az Okiratban megnevezett 
önkormányzatokkal együttesen - megalapítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 

Határidő: 2012. augusztus 30. 
 
 
 
 
 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 

 

 100

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

45/2012. (VI. 28.) határozata 
 

1.) Nyirád Község Önkormányzata működési célra 25.000.000 Ft összegű, egy éves 
futamidejű hitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt-től. 
Nyirád Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti 
költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a 
fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. 
Nyirád Község Önkormányzata a hitel fedezetéül az OTP Bankra engedményezi a 
helyben maradó személyi jövedelemadó, a települési önkormányzatok 
jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatás, valamint a normatív 
hozzájárulás és egyéb támogatások, továbbá a gépjárműadóból és a helyi adókból 
származó bevételeit. 
Nyirád Község Önkormányzata inkasszójogot biztosít valamennyi a Magyar 
Államkincstárnál vagy más pénzügyi intézménynél vezetett vagy későbbiekben 
megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számláira, ahol ezt jogszabály nem zárja ki.  
Egyéb jogi biztosítékként felajánlja az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, 
622 hrsz-ú, szabad hasznosítású, lakás megnevezésű ingatlanát. 
 
2.) Nyirád Község Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az 1.) pont szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében 
eljárjon, és a hitelszerződést, és a kapcsolódó biztosítéki szerződéseket, 
felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást aláírja az Önkormányzat 
képviseletében. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András 
Határidő: 2012. július 8. 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

46/2012. (VI. 28.) határozata 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Nyirád Község 
Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületével kötendő együttműködési 
megállapodást, és azt a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást Nyirád 
Község Önkormányzata nevében aláírja. 

 
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 

Határidő: azonnal 
 

  

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
47/2012. (VI. 28.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi a Halimba, Nyirád, 
Szőc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda-
Bölcsődéje közoktatási intézmény nyirádi Nyitnikék Óvoda tagintézményben az 
óvodai kis-, középső-, és nagycsoport maximális létszámtól való eltérését a 
2012/2013. nevelési évre a következők szerint:    
 

Kiscsoport:   25 fő + 5 fő  = 30 fő 
Középső csoport: 25 fő + 5 fő  = 30 fő 
Nagycsoport:    25 fő + 5 fő  = 30 fő 
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a 2012. 
augusztus 30. napjával létrejövő Bakony-völgye Óvodafenntartó Társulás Kislőd, 
mint gesztor önkormányzat polgármesterének, valamint az intézmény igazgatójának.  
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: 2012. július 28. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
48/2012. (VI. 28.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi a Halimba, Nyirád, 
Szőc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda- 
bölcsődéje közoktatási intézmény halimbai Dr. Szalai Miklós Általános Iskola és Hársfa 
Óvoda tagintézményben, az óvodában az óvodai csoportok maximális létszámtól való 
eltérését + 20-20 %-kal a 2012/2013. nevelési évre a következők szerint: 
 

II. csoport: 25 fő + 20 % = 30 fő, 
III. csoport 25 fő + 20 % = 30 fő, 

 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg az 
intézmény igazgatójának, valamint megbízza az óvodavezetőt, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg.  

 
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 

                           Kovács Attiláné intézményegység-vezető 
       Határidő: 2012. augusztus 28. 
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---/2012. (VI. 28.) 

 
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül egyetért azzal, hogy az Iskola a Gyermekeinkért Közalapítvány új 
kuratóriumi tagja Hoffmann István legyen. 

 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
50/2012. (VII. 26.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata, mint a Halimba, Nyirád, Szőc Intézményfenntartó Társulás 
Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsődéje nevű költségvetési intézmény 
gesztor önkormányzata az igazgatói álláshely betöltésére közzétett pályázati felhívásra 
beérkezett pályázatot, az eljárásba bevont szervek, valamint a fenntartásban részt vevő 
önkormányzatok képviselő-testületeinek véleményeit megismerte. 
 
A pályázat és a pályázathoz kapcsolódó vélemények ismeretében, valamint a pályázó 
meghallgatása eredményeként kialakított álláspontja alapján a fentebb megnevezett intézmény 
magasabb vezetői feladatainak ellátásával, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
keretében, 2012. augusztus 1. napjától 2017. július 31. napjáig terjedő határozott időtartamra 
Nagy Noémi 8400 Ajka, Béke u. 23. szám alatti lakost bízza meg. 
 
Közalkalmazotti illetményét a besorolására irányadó, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény vonatkozó rendelkezései szerint határozza meg. A vezetői pótlékát a 
pótlékalap 250 %-ában határozza meg. 
 
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy Nagy Noéminek az intézménnyel jelenleg 
fennálló, határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezésének módosítását 2012. július 31. napjával 
készíttesse elő, azt írja alá, és azzal egyidejűleg a határozott időtartamra szóló vezetői 
megbízást adja át. 

  
Kapta 2012. július 30-án: 
 
1. Nagy Noémi pályázó 
2. Szücsné V. Krisztina 

munkaügyi üi. 
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A pályázatot, a véleményezésre jogosult szervezetek véleményeit, valamint a jelen döntésről 
szóló határozatot a fenntartó önkormányzatok elektronikus honlapjain közzé kell tenni. 
 
Határidő:  azonnal, illetve 2012. július 31. 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
               Dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyző 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
51/2012. (VII. 26.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közös fenntartású Halimba, Nyirád, Szőc 
Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és Óvodája költségvetési intézménynél 
lefolytatott belső ellenőri vizsgálat utóellenőrzéséről szóló jelentésben foglaltakat tudomásul 
veszi, az előterjesztéshez mellékelt intézkedési tervet elfogadja. 
 
A képviselő-testület felkéri a mb. körjegyzőt, hogy a jelen határozatot valamint az intézkedési 
tervet a belső ellenőrzési feladatokat ellátó Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás részére 
küldje meg. 
 
Határidő:  2012. július 31. 
Felelős:  dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyző 

 
 
 
 
 
 
 

  
Postázva 2012. 08.01-jén: 
 
Új Atlantisz Többcélú 
Kistérségi Társulás, Ajka 
részére 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

52/2012. (VII. 26.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta Rausz István 
r.alezredes szakmai életútját és a Veszprém Megyei Rendőr-Főkapitányság főkapitányának 
szakmai véleményét. 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. 
törvény 8. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva támogatja Rausz István r. alezredesnek 
a Tapolcai Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjévé történő kinevezését.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről a Veszprém Megyei Rendőr-
Főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatát értesítse. 
 
Határidő:  2012. július 31. 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 

 

  
Postázva 2012.07.30-án: 
 
Vm. Rendőr-
Főkapitányság 
Humánigazgatási 
Szolgálat, Veszprém 
részére 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

53/2012. (VII. 26.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bakony- Völgye Óvoda 
óvodavezetői állására benyújtott pályázatokat. 
 
A képviselő-testület a három pályázó közül Semeginé József Gréta óvodavezetői kinevezését 
támogatja.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a gesztor, Kislőd 
Község Önkormányzatának. 

  
Postázva 2012.08.02-án: 
 
Kislőd Község 
Önkormányzata részére 



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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Határidő:  2012. augusztus 3. 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
54/2012. (VII. 26.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a TÁMOP-3.1.5.-09/A-2-2010-0092 
azonosító számú, pedagógiai és vezetői innováció a Halimba, Nyirád, Szőc Intézményfenntartó 
Társulás Általános Iskolájában és Óvodájában tárgyú pályázat projektmenedzseri feladatainak 
ellátásával 2012. augusztus 1. napjától Nagy Noémi iskolaigazgatót bízza meg. 
 
A támogatott pályázat szerinti projektmenedzser Igaz Sándor intézményvezetői megbízatása és 
közalkalmazotti jogviszonya a fenntartó Nyirád Község Önkormányzatánál 2012. július 31. 
napjával megszűnik, ezért a képviselő-testület a kinevezett Nagy Noémi iskolaigazgatót bízza 
meg a projektmenedzseri feladatok ellátásával. 
 
A képviselő-testület megbízza a körjegyzőt, hogy a változásról az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságát értesítse. 
 
Határidő:  2012. augusztus 15. 
Felelős:  dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyző 

 
 
 
 
 
 
 

  
Kapta 2012. 08. 03-án: 
 
1. Nagy Noémi igazgató 
2. Bőnyi Andrea pénzügyi 

üi. 



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

55/2012. (VII. 26.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 50.000 Ft útiköltség támogatást nyújt Berkes 
László Nyirád, Dózsa Gy. u. 48. szám alatti lakosnak abból a célból, hogy a Magyar Speciális 
Olimpiai Szövetség padlóhoki sportágban delegált sportolójaként részt vehessen a 2012-es 
Korea X. Téli Világjátékokon. 
 
Amennyiben a támogatott részvétele a Világjátékokon bármilyen okból meghiúsul, a támogatást 
egy összegben vissza kell fizetnie. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről Berkes Lászlót értesítse, vele 
támogatási szerződést kössön, és intézkedjen a támogatás készpénzben történő kifizetéséről. 
 
A képviselő-testület az 50.000 Ft útiköltség támogatás fedezetét az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésében, a működési hitelkeret terhére biztosítja. 
 
Határidő:  2012. szeptember 15. 
Felelős:  Sarkadi- Nagy András polgármester 

 

  
Kapták 2012.08-03-án: 
 
1. Berkes László 
2. Stampfné V. Erika 

pénzügyi ügyintéző 
3. Varga Szilvia 

pénztáros 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

56/2012. (VIII. 27.) határozata 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei 
Igazgatóság törzskönyvi nyilvántartás hiánypótlási felhívására a következők szerint módosítja a 
32/2012. (V. 31.) határozatát: 
 
 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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1. A határozat 3. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„A képviselő-testület 2012. augusztus 30-i hatállyal a következők szerint 
módosítja a Halimba, Nyirád, Szőc Intézményfenntartó Társulás Általános 
Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsődéje alapító okiratát:” 
 

2. A határozat 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„19. Záradék:  
 
a) A közoktatási intézményt az alapító önkormányzatok képviselő-testületei 
2006. augusztus 31. napjától határozatlan időre hozzák létre. Az alapító 
okiratot 
 

aa) Nyirád Község Önkormányzata az 57/2006. (VIII. 21.) határozatával, 
ab) Halimba Község Önkormányzata a 81/2006. (VIII. 21.) 
határozatával, 
ac) Szőc Község Önkormányzata a 66/2006. (VIII. 21.) határozatával 
fogadta el. 

 
b) Jelen, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2012. 
augusztus 30. napjától hatályos. Az alapító okirat módosítását 
 

ba) Nyirád Község Önkormányzata az 56/2012. (VIII. 27.) határozattal 
módosított 32/2012. (V. 31.) határozatával, 
bb) Halimba Község Önkormányzata a 72/2012. (VIII. 27.) határozattal 
módosított 40/2012. (V. 31.) határozatával, 
bc) Szőc Község Önkormányzata a 92/2012. (VIII. 27.) határozattal 
módosított 77/2012. (V. 31.) határozatával fogadta el. 
 



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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c) Jelen alapító okiratot a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97. § (4) bekezdése 
szerint 2012. december 31-ig felülvizsgálják és módosítják.” 
 

 
A képviselő-testület megbízza a gesztor, Nyirád Község Önkormányzata polgármesterét és mb. 
körjegyzőjét, hogy a módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 
elkészítéséről gondoskodjon, a Magyar Államkincstár hiánypótlási felhívásának tegyen eleget. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester és  

dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyző 
Határidő:  2012. augusztus 28. 
 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
57/2012. (VIII. 27.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei 
Igazgatóság törzskönyvi nyilvántartás hiánypótlási felhívására a következők szerint módosítja a 
33/2012. (V. 31.) határozatát: 
 
1. A határozat 1. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„Nyirád Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. augusztus 30-i 
hatállyal a következők szerint módosítja a Halimba, Nyirád, Szőc 
Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda-
Bölcsődéje elnevezésű közoktatási intézmény közös fenntartására megkötött 
társulási megállapodást:” 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 

 

 110

 
2. A határozat a következő 11/A. ponttal egészül ki: 

 
„A társulási megállapodás 4.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
4.5. Az intézmény gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési 
szerv.” 
 

3. A határozat 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„A társulási megállapodás a „Záradék” helyett a következő 9. ponttal egészül 
ki: 
 
9. Záradék: 
 
a) A megállapodást 

aa) Nyirád Község Önkormányzata az 56/2006. (VIII. 21.) határozatával, 
ab) Halimba Község Önkormányzata a 80/2006. (VIII. 21.) 
határozatával, 
ac) Szőc Község Önkormányzata a 65/2006. (VIII. 21.) határozatával 
jóváhagyta. 

 
b) A társulási megállapodás módosítását  

ba) Nyirád Község Önkormányzata az 57/2012. (VIII. 27.) határozattal 
módosított 33/2012. (V. 31.) határozatával, 
bb) Halimba Község Önkormányzata a 73/2012. (VIII. 27.) határozattal 
módosított 41/2012. (V. 31.) határozatával, 
bc) Szőc Község Önkormányzata a 93/2012. (VIII. 27.) határozattal 
módosított 78/2012. (V. 31.) határozatával fogadta el.” 

 



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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A képviselő-testület megbízza a gesztor, Nyirád Község Önkormányzata polgármesterét és mb. 
körjegyzőjét, hogy a módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás 
elkészítéséről gondoskodjon, a Magyar Államkincstár hiánypótlási felhívásának tegyen eleget. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester és  

dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyző 
Határidő:  2012. augusztus 28. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
58/2012. (IX. 13.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Halimba, Nyirád, Szőc 
Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda- Bölcsődéje 
2012. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolót. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András Nyirád polgármestere 
   Dr. Gelencsér Ottó Nyirád-Szőc mb. körjegyzője 

Határidő:  azonnal 
 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

59/2012. (IX. 13.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Zeusz Testépítő Klub 
működéséről szóló tájékoztatót. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

60/2012. (IX. 13.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az Élelmezésellátó Szervezet 
működéséről szóló beszámolót. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

61/2012. (IX. 13.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű képviselő-
testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

62/2012. (IX. 13.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az átruházott hatáskörben a 
polgármester által hozott döntésekről szóló beszámolót. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

63/2012. (IX. 13.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Nyirád-Szőc Községek 
Körjegyzősége 2012. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolót. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
  Dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyző 
Határidő:  azonnal 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

64/2012. (IX. 13.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Szociális Segítő Központ 2012. 
évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolót. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
  Dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyző 
Határidő:  azonnal 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

65/2012. (IX. 13.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Nyirád Község Önkormányzata 
2012. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolót. 
 
 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 
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A képviselő-testület felkéri valamennyi költségvetési intézmény vezetőjét, hogy a II. félévben a 
takarékos gazdálkodást szem előtt tartva, a likviditást biztosítva járjanak el. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
  Dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyző 
Határidő:  azonnal 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
66/2012. (IX. 13.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat fenntartásában lévő 
Szociális Segítő Központ költségvetési szerv intézményvezetői (magasabb vezetői) 
feladatainak ellátására pályázatot ír ki. Az előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívást 
elfogadja.  
Felkéri a mb. körjegyzőt, hogy a pályázati felhívásnak a személyügyi központ honlapján történő 
közzétételéről gondoskodjon. A felhívást az önkormányzat hivatalos honlapján is közzé kell 
tenni. 
 
A képviselő-testület Molnárné Farkas Rita intézményvezetői megbízását a pályázati eljárás 
eredményes lezárásáig (az új vezető megbízásáig) terjedő, határozott időtartamra 
meghosszabbítja. Felkéri a mb. körjegyzőt és a polgármestert, hogy a határozott idő 
meghosszabbítását a törzskönyvi nyilvántartást vezető Magyar Államkincstárnál jelentse be. 
 
Határidő:  2012. szeptember 14., illetve 2012. november 30. 
Felelős:  Sarkadi- Nagy András polgármester és 
               Dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyző 
 
 
 

  
Kapta: (2012.09.21.) 
 
1. Molnárné Farkas Rita 
intézményvezető 
2. Szücsné V. Krisztina 
munkaügyi üi. 
3. Stampfné V. Erika 
pénzügyi üi. 
 
 
 
 
 
 
 



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

67/2012. (IX. 13.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október 1-jei hatállyal a 812/3 hrsz-ú 
névtelen közterületet elnevezi „Óvoda köz”-nek. 
 
Az Óvoda közhöz utalt kapubejáratok változás előtti címei a következők: 
 
- Sallai utca 2/A. (812/2 hrsz) 
- Sallai utca 2/B. (813/2. hrsz) 
 
A képviselő-testület 2012. október 1-jei hatállyal  
 
- a Nyirád, Sallai utca 2/A. (812/2. hrsz) ingatlan címét átnevezi és átszámozza, az ingatlan 
új címe: Nyirád, Óvoda köz 1.;  
- a Nyirád, Sallai utca 2/B. (813/2. hrsz) ingatlan címét átnevezi és átszámozza, az ingatlan 
új címe: Nyirád, Óvoda köz 2. 
 
A képviselő-testület megbízza a körjegyzőt, hogy a közterület elnevezésével és az ingatlanok 
címének átnevezésével és átszámozásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, a 
címnyilvántartásban és az ingatlan-nyilvántartásban a címek átvezettetéséről gondoskodjon , 
az érintett állampolgárokat a döntésről értesítse. 
 
Felelős: dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyző 
Határidő: 2012. szeptember 30. 

 
 
 
 

  
Kapták: (2012.09.27.) 
 
1. Földhivatal Tapolca 
2. Postahivatal Nyirád 
3. Gelencsér Tamás 
4. Németh Jenő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

68/2012. (IX. 13.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint munkáltató 2012. augusztus 1-jei 
hatállyal havi 20.000 Ft-tal megemeli a Halimba, Nyirád, Szőc Intézményfenntartó Társulás 
Általános Iskolája intézményvezetője, Nagy Noémi közalkalmazotti illetményét. 
 
A képviselő-testület az illetményemelés fedezetét a Halimba, Nyirád, Szőc Intézményfenntartó 
Társulás Általános Iskolája 2012. évi költségvetésében, a személyi juttatások előirányzata 
terhére biztosítja. 
 
Felelős:  Sarkadi- Nagy András polgármester és  

               dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyző 
Határidő:  2012. szeptember 14. 

 

  
Kapták: (2012.09.17.) 
 

1. Szücsné V. Krisztina 
munkaügyi üi. 
2. Bőnyi Andrea pü.üi. 
3. Nagy Noémi 
 
 
 
 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

70/2012. (IX. 27.) határozata 
 

Szándéknyilatkozat 
3000 fő lakosságszámot meg nem haladó önkormányzat részéről, a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 97. § (24) bekezdés a) pontja alapján 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy az Nkt. 74. § (5) 
bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat az illetékességi területén lévő, saját 
tulajdonában álló valamennyi, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott 
köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon Nkt. 76. §-a 
szerinti működtetését nem képes vállalni.  
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Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
71/2012. (IX. 27.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonostársak eladási ajánlata alapján 
megvásárolja a Nyirád, 149 hrsz.-ú, 1584 m2 nagyságú belterületi földrészletet az alábbi 
személyektől: 
 

1. Csikány Pálné 
2. Záhorszky Györgyné 
3. Mészáros Kálmánné 
4. Csikány Orsolya 
5. Csikány Árpád 

 
A fizetendő vételárat legfeljebb 300.000 Ft összegben határozza meg. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az eladókkal a vételárban írásbeli 
nyilatkozatban foglalt módon állapodjon meg, és az adásvételi szerződést a felekkel a jelen 
határozatban foglaltak szerint kösse meg.  
 
A vételár fedezetét a Képviselő-testület a 2012. évi költségvetésében a hitelkeret terhére 
biztosítja. 
 
 
 

  
 
Az ingatlan vételára 
magasabb lett, mint 300 
eFt, ezért az 
önkormányzat elállt a 
vételi szándékától 
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A képviselő-testület megbízza dr. Kocsis József ügyvédet (8300 Tapolca, Hősök tere 4.) az 
adásvételi szerződés elkészítésével, ellenjegyzésével és a jogügylet teljesedése érdekében 
megteendő jognyilatkozat tételére is kiterjedő, a földhivatal előtti képviselettel. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2012. október 31. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
72/2012. (X. 11.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza Szabó Tamás ács-állványozót és 
kereskedőt (8454 Nyirád, Sport u. 5.) a Nyirád, Rózsa F. u. 5/A. szám alatti Konyha tető felújítási 
munkáinak elvégzésével a jelen határozat mellékletét képező, 2012. október 3-án kelt 
árajánlatban foglaltak szerint. 
 
A felújítás teljes költsége bruttó 1.126.400 Ft, melynek fedezetét a képviselő-testület az 
önkormányzat 2012. évi költségvetésében, a fejlesztési céltartalék terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az építési szerződést a vállalkozóval kösse 
meg. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2012. október 25. 
 
 
 
 
 

  
A határozatot kapta 2012. 
10. 12-én: 
 
Szabó Tamás vállalkozó 
Bőnyi Andrea pénzügyi üi. 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

73/2012. (X. 30.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal közötti megállapodást és annak mellékleteit megtárgyalta, azt – figyelemmel a 
járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi 
XCIII. törvényben foglaltakra – jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős :  Sarkadi-Nagy András polgármester 

 

 Szőci határozatszám: 
108/2012. (X.30.) 
 
A határozatot kapta 2012. 
okt. 31-én 4 pld-ban az 
Ajkai Járási Hivatal leendő 
vezetője (Dr. Gutmayer 
Bernadett) 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

74/2012. (X. 30.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Halimba, Nyirád, Szőc 
Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája működéséről szóló beszámolókat. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

75/2012. (X. 30.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Nyirád Községi Sportegyesület 
működéséről szóló tájékoztatót. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
76/2012. (X. 30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a jelen határozat 
mellékletét képező, a Bakony-völgye Óvoda tagintézményeiben és intézményegységében a 
gyermekétkeztetési feladatok ellátásáról, finanszírozás igényléséről és az önkormányzatok 
közötti elszámolásáról szóló megállapodás tervezetet. 
 
A képviselő-testület megbízza a körjegyzőt, hogy a döntésről Kislőd polgármesterét a határozat 
megküldésével értesítse, valamint megbízza a polgármestert a megállapodás aláírásával. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester és 
  Dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyző 
Határidő:  2012. november 10. 

  
Kapták 2012.nov.7-én: 

 
Kislőd Önkormányzata 
Bőnyi Andrea pü.üi. 
 
 
 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

77/2012. (X. 30.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bakony-völgye Óvoda Pedagógiai 
Programját megismerte, a Társulási Megállapodás rendelkezéseinek figyelembevételével 
véleményezte. 
 
A Pedagógiai Programot szakmailag jónak tartja, azt támogatja, és javasolja elfogadásra a 
gesztor, Kislőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 
 
A képviselő-testület megbízza a körjegyzőt, hogy döntéséről Kislőd polgármesterét a határozat 
megküldésével értesítse. 
 
Felelős:  Dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyző 
Határidő:  2012. október 31. 

  
Postázva 2012.nov.7-én: 

 
Kislőd Önkormányzata 
részére 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
78/2012. (X. 30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bakony-völgye Óvoda Közoktatási 
Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét megismerte, a Társulási Megállapodás rendelkezéseinek 
figyelembevételével véleményezte. 
 
A Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervet szakmailag jónak tartja, azt támogatja, és 
javasolja elfogadásra a gesztor, Kislőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 
 
A képviselő-testület megbízza a körjegyzőt, hogy döntéséről Kislőd polgármesterét a határozat 
megküldésével értesítse. 
 
Felelős:  Dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyző 
Határidő:  2012. október 31. 

  
Postázva 2012.nov.7-én: 

 
Kislőd Önkormányzata 
részére 

 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
79/2012. (X. 30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bakony-völgye Óvoda Intézményi 
Minőségirányítási Programját megismerte, a Társulási Megállapodás rendelkezéseinek 
figyelembevételével véleményezte. 
 
Az Intézményi Minőségirányítási Programot szakmailag jónak tartja, azt támogatja, és javasolja 
elfogadásra a gesztor, Kislőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 
 
A képviselő-testület megbízza a körjegyzőt, hogy döntéséről Kislőd polgármesterét a határozat 
megküldésével értesítse. 
 
Felelős:  Dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyző 
Határidő:  2012. október 31. 

  
Postázva 2012.nov.7-én: 

 
Kislőd Önkormányzata 
részére 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

80/2012. (X. 30.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bakony-völgye Óvoda Szervezeti és 
Működési Szabályzatát megismerte, a Társulási Megállapodás rendelkezéseinek 
figyelembevételével véleményezte. 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzatot szakmailag jónak tartja, azt támogatja, és javasolja 
elfogadásra a gesztor, Kislőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 
 
A képviselő-testület megbízza a körjegyzőt, hogy döntéséről Kislőd polgármesterét a határozat 
megküldésével értesítse. 
 
Felelős:  Dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyző 
Határidő:  2012. október 31. 

 

  
Postázva 2012.nov.7-én: 

 
Kislőd Önkormányzata 
részére 

 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

81/2012. (X. 30.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bakony-völgye Óvoda Magyarpolányi 
Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde Tagintézménye bölcsődei gondozás-
nevelés szakmai programját megismerte, a Társulási Megállapodás rendelkezéseinek 
figyelembevételével véleményezte. 
 
A Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde Tagintézménye 
bölcsődei gondozás-nevelés szakmai programját szakmailag jónak tartja, azt támogatja, és 
javasolja elfogadásra a gesztor, Kislőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 
 

  
Postázva 2012.nov.7-én: 

 
Kislőd Önkormányzata 
részére 
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A képviselő-testület megbízza a körjegyzőt, hogy döntéséről Kislőd polgármesterét a határozat 
megküldésével értesítse. 
 
Felelős:  Dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyző 
Határidő:  2012. október 31. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
82/2012. (X. 30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bakony-völgye Óvoda Halimbai Óvoda és 
Egységes Óvoda-bölcsőde Tagintézménye bölcsődei gondozás-nevelés szakmai programját 
megismerte, a Társulási Megállapodás rendelkezéseinek figyelembevételével véleményezte. 
 
A Halimbai Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde Tagintézménye bölcsődei gondozás-nevelés 
szakmai programját szakmailag jónak tartja, azt támogatja, és javasolja elfogadásra a gesztor, 
Kislőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 
 
A képviselő-testület megbízza a körjegyzőt, hogy döntéséről Kislőd polgármesterét a határozat 
megküldésével értesítse. 
 
Felelős:  Dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyző 
Határidő:  2012. október 31. 

  
Postázva 2012.nov.7-én: 

 
Kislőd Önkormányzata 
részére 

 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

83/2012. (X. 30.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a jelen határozat 
mellékletét képező, a Nyirád Község Önkormányzatára vonatkozó 2013. éves belső ellenőrzési 
tervet. 

  
Postázva 2012.nov.7-én: 

 
Új Atlantisz Többcélú 
Kistérségi Társulás részére 
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A képviselő-testület megbízza a körjegyzőt, hogy döntéséről a határozat megküldésével 
értesítse az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezet vezetőjét. 
 
Felelős:  Dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyző 
Határidő:  2012. november 15. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

84/2012. (X. 30.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Bali Antal és felesége kérelmét támogatja, a 
Nyirád, Sport utca 10. szám alatti építési telek beépítési kötelezettségének határidejét 2013. 
március 31. napjára módosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről az ügyfeleket a határozat 
megküldésével értesítse. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2012. november 15. 

  
Postázva 2012.nov.7-én: 

 
Bali Antal részére 

 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

85/2012. (X. 30.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelemmel az Nkt. 97. § (24) 
bekezdésében foglaltakra – dönt arról, hogy a tulajdonát képező ingatlanban működő Halimba, 
Nyirád, Szőc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája Intézmény működtetését nem 
képes vállalni. 
 
Felelős :  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
86/2012. (X. 30.) határozata 

 
1.) Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 1. napjával éven belüli, 
2013. szeptember 30. napján lejáró, 8.000.000 Ft összegű folyószámla (likvid) hitelt vesz fel az 
OTP Bank Nyrt.-től. 
 
Nyirád Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti 
költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések 
előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. 
 
Nyirád Község Önkormányzata a hitel fedezetéül az OTP Bankra engedményezi a helyben 
maradó személyi jövedelemadó, a települési önkormányzatok jövedelemkülönbségének 
mérséklését szolgáló támogatás, valamint a normatív hozzájárulás és egyéb támogatások, 
továbbá a gépjárműadóból és a helyi adókból származó bevételeit, és egyéb saját bevételeit. 
Nyirád Község Önkormányzata inkasszójogot biztosít valamennyi a Magyar Államkincstárnál 
vagy más pénzügyi intézménynél vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi 
fizetési számláira, ahol ezt jogszabály nem zárja ki. 
 
Egyéb jogi biztosítékként felajánlja az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Nyirád 622 
hrsz.-ú, József Attila utca 3. szám alatti, Rendőrség megnevezésű szolgálati lakás ingatlanát. 
 
2.) Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a 
körjegyzőt, hogy az 1.) pont szerinti folyószámla (likvid) hitel felvétele ügyében eljárjanak, a 
hitelszerződést és a kapcsolódó biztosítéki szerződéseket, felhatalmazáson alapuló beszedési 
megbízást az Önkormányzat képviseletében aláírják.  
 
Felelős :  Sarkadi-Nagy András polgármester 
                Dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyző 
Határidő :  azonnal, illetve folyamatos 

  
Kapta 2012.nov.7-én: 
 
Stampfné Varga Erika 
pü.üi. 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

87/2012. (X. 30.) határozata 
 
1.) Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete középtávú, 2013. január 1. napjától 
kezdődően 2017. szeptember 30-i véglejárattal 10.000.000 Ft összegű adósságmegújító célhitelt 
vesz fel az OTP Bank Nyrt.-től. 
 
Nyirád Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti 
költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések 
előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. 
 
Nyirád Község Önkormányzata a hitel fedezetéül az OTP Bankra engedményezi a saját 
bevételeit. 
 
Nyirád Község Önkormányzata inkasszójogot biztosít valamennyi, a Magyar Államkincstárnál 
vagy más pénzügyi intézménynél vezetett, vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi 
fizetési számláira, ahol ezt jogszabály nem zárja ki. 
 
Egyéb jogi biztosítékként felajánlja az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, a Nyirád 
684/14 hrsz.-ú, Szabadság u. 1/A. szám alatti szolgálati (orvos) lakás megnevezésű ingatlanát. 
 
2.) Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a 
körjegyzőt, hogy az 1.) pont szerinti folyószámlahitel felvétele ügyében eljárjanak, a 
hitelszerződést és a kapcsolódó biztosítéki szerződéseket, felhatalmazáson alapuló beszedési 
megbízást az Önkormányzat képviseletében aláírják.  
 
Felelős :  Sarkadi-Nagy András polgármester 
                Dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyző 
Határidő :  azonnal, illetve folyamatos 

  
Kapta 2012.nov.7-én: 
 
Stampfné Varga Erika 
pü.üi. 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
88/2012. (X. 30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a 
körjegyzőt arra, hogy a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a 
2013. év január 1. napjától 2017. szeptember 30-i végtörlesztési időszakra szóló 10.000.000 Ft 
éven túli, középtávú adósságmegújító célhitel felvételéhez a Magyarország Kormánya előzetes 
hozzájárulásának megszerzése érdekében tárgyalásokat folytassanak, előszerződés kössenek 
a számlavezető pénzintézettel, majd annak birtokában a kormányzati hozzájárulás iránti 
kérelmet benyújtsák. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
                Dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyző 
Határidő :  azonnal, illetve folyamatos 

  
Kapta 2012.nov.7-én: 
 
Stampfné Varga Erika 
pü.üi. 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
89/2012. (X. 30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Fésüs Gyula és felesége által 
ajándékba felajánlott nyirádi 911/42. hrsz-ú, természetben a Nyirád, Sport utca 4. szám alatt 
található építési telket. 
Az ajándékozás feltételeiről a felek a 2012. október 30-án kelt 1438/2012. ügyszámú 
jegyzőkönyvben rögzítettek szerint szerződést kötnek, melynek aláírására a képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert. 
 
A képviselő-testület megbízza dr. Kocsis József ügyvédet (8300 Tapolca, Hősök tere 4.) az 
ajándékozási szerződés elkészítésével, ellenjegyzésével és a jogügylet teljesedése érdekében 
megteendő jognyilatkozat tételére is kiterjedő, a Földhivatal előtti képviselettel. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2012. november 30. 

  
Kapta 2012.nov.7-én: 
 
Fésüs Gyula 
Dr. Kocsis József 



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

90/2012. (XI. 20.) határozata 
 

1. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 1. 
napjával, Nyirád székhellyel, Szőc településen ügyfélszolgálattal, Közös 
Önkormányzati Hivatalt alakít és tart fenn. A Közös Önkormányzati Hivatal 
létszámát 9 főben határozza meg.  

2. A Közös Önkormányzati Hivatal alakítására és fenntartására megállapodást 
kötnek, melyet az 1. melléklet szerinti formában első fordulóban az 
elhangzott módosító, kiegészítő javaslatokkal együtt megtárgyalt és elfogad.  

3. A Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a 2. melléklet szerinti 
formában első fordulóban megtárgyalta és elfogadja.  

4. Nyirád Község Önkormányzatának képviselő testülete felkéri a mb. 
körjegyzőt, hogy – szükség esetén - a Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői, 
aljegyzői pályázatát készítse elő és terjessze a képviselő-testületek elé. 

5. Nyirád Község Önkormányzatának képviselő testülete felkéri a 
polgármestereket és a mb. körjegyzőt, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatát készítse elő, és terjessze a képviselő-
testületek elé. 

 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester, 
  Németh Balázs polgármester, 
  Dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyző 
 
Határidő:  1. pont vonatkozásában:  azonnal 

2. pont vonatkozásában: azonnal 
3. pont vonatkozásában:  azonnal  
4. pont vonatkozásában:  folyamatos, legkésőbb 2012. december 15. 
5. pont vonatkozásában:  folyamatos, legkésőbb 2012. december 15. 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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--/2012. XI. 20. 
 
A polgármester javaslatát a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta, és az ülés napirendjei 
közé 2. napirendi pontként felvette a leendő ajkai járás területén működő iskolák kötelező 
felvételi körzethatárainak tervezetének megtárgyalását. 

  

 
--/2012. XI. 20. 

 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta, hogy a beérkezett pályázatokról készült véleményről 
szóló előterjesztés az ülést megelőző 3 nappal előbb legyen kiküldve a képviselők részére. 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

91/2012. (XI. 20.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális Segítő Központ 
intézményvezetői feladatainak ellátására beérkezett pályázatok véleményezésére eseti 
szakértő bizottságot hoz létre. A bizottság tagjai a következők: 
 
Elnök:  Vers Istvánné képviselő 
Tagok: Farkasné Sámson Klára, a sümegi Napfény Szociális Segítő Központ vezetője, 
mint szakértő 

Andrónyi Miklós képviselő 
Csikány Róbertné képviselő 
Nagy Gábor képviselő 
Berecz Józsefné a Szociális és Egészségügyi Bizottság  
nem képviselő tagja 
Kovács Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság  
nem képviselő tagja 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a bizottság elnökét kérje fel a bizottság 
összehívására, és a bizottsági vélemény 2012. november 23-ig történő megadására. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2012. november 21. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
92/2012. (XI. 20.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal által meghatározott és közzétett, az Ajkai járásban Nyirád településre 
vonatkozó, kötelező felvételt biztosító általános iskola felvételi körzethatár meghatározásával. 
 
Nyirád körjegyzőjének nyilvántartásában szereplő, Nyirádon lakóhellyel, ennek hiányában 
tartózkodási hellyel rendelkező, halmozottan hátrányos helyzetű, a Halimba, Nyirád, Szőc 
Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája nyirádi iskolájába (8454 Nyirád, Szabadság u. 
1.) járó gyermekek létszáma 11 fő. 
 
A képviselő-testület megbízza a körjegyzőt, hogy a határozatot a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Oktatási Főosztályának küldje meg. 
 
Felelős:  Dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyző 
Határidő:  2012. november 30. 

  

 



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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--/2012. XI. 29.) 
 
A polgármester javaslatát a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta, hogy a testület a 
Bakony-Völgye Óvoda 2012. III. negyedéves költségvetési beszámolóját az 1. napirendi pont 
keretében tárgyalja, az önkormányzat 2012. III. negyedéves költségvetési beszámolójával 
együtt. 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
93/2012. (XI. 29.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Bakony-völgye Óvoda 2012. évi 
költségvetésének III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámolót. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről a határozat megküldésével 
Kislőd Község Önkormányzatát és az intézményvezetőt tájékoztassa. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
  Dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyző 
Határidő:  2012. december 10. 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

94/2012. (XI. 29.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Nyirád-Szőc Községek 
Körjegyzősége 2012. évi költségvetésének III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámolót. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
  Dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyző 
Határidő:  azonnal 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

95/2012. (XI. 29.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Szociális Segítő Központ 2012. 
évi költségvetésének III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámolót. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
  Dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyző 
Határidő:  azonnal 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

96/2012. (XI. 29.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Nyirád Község Önkormányzata 
2012. évi költségvetésének III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámolót. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
  Dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyző 
Határidő:  azonnal 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

97/2012. (XI. 29.) határozata 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetési 
koncepcióját elfogadja, és hozzájárul ahhoz, hogy a 2013. évi költségvetés tervezési munkái a 
benne foglaltak alapján folytatódjanak, azzal a kitétellel, hogy a költségvetés elkészítéséig az 
intézményeknek át kell gondolniuk a bevételi forrásaikat, és meg kell keresniük a bevételek 
emelési lehetőségeit, fel kell készülni az állami fenntartásba kerülő, a közoktatási intézmények 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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és a területi igazgatási feladatok átadásával kapcsolatos teendők zavartalan lebonyolítására, ki 
kell dolgozni az önkormányzati feladatkörben maradó tevékenységek ellátásának 
legmegfelelőbb szervezeti kereteit, formáit. 
 
Felelős:  Sarkadi Nagy András polgármester 

                Költségvetési intézmények vezetői 
Határidő:  folyamatos a 2013. évi költségvetés készítése során 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
101/2012. (XII. 6.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Halimba, Nyirád, Szőc 
Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája fenntartására létrehozott „Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás Nyirád – Halimba – Szőc” tagja felhatalmazza a gesztor, Nyirád 
Község Önkormányzata polgármesterét, hogy a Társulás képviseletében eljárva, a Társulás és 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között az iskola fenntartói, működtetői feladatainak 
átvétele tárgyában a megállapodást aláírja. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2012. december 11. 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

102/2012. (XII. 6.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirád 683 hrsz.-ú ingatlanon, a 
Szabadság u. 1. szám alatti általános iskola épületében található, önkormányzati tulajdonban 
lévő, 75 m2 alapterületű, szolgálati lakásként használt helyiségcsoport jövőbeni használatáról 
külön megállapodást kíván kötni 2013. január 15-ig a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központtal. 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megállapodás tervezetet terjessze a 
képviselő-testület elé. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2013. január 10. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
103/2012. (XII. 6.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirád 943/2 hrsz.-ú ingatlanon, a Dózsa 
Gy. utca 52/A. szám alatti általános iskola épületében található, Szociális Segítő Központ 
elnevezésű, Sallai u. 1/A. szám alatti épületrész jövőbeni használatáról külön megállapodást 
kíván kötni a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 2013. január 15-ig. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megállapodás tervezetet terjessze a testület 
elé. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2013. január 10. 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

104/2012. (XII. 6.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a Nyirád, Széchenyi utca 
34/A. szám alatti, 684/13. hrsz.-ú tornaterem fenntartói, működtetői feladatainak átadás-
átvétele tárgyában 2013. január 15. napjáig külön megállapodást köt a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központtal. 
 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megállapodás tervezetet terjessze a testület 
elé. 
 
Felelős:  Sarkadi- Nagy András polgármester 
Határidő:  2013. január 10. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

104/2012. (XII. 6.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete nem veszi igénybe a helyi önkormányzatok 
szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 59/2012. (XI. 28.) 
BM rendeletben megállapított támogatást. 
 

Indokolás 
 
Nyirád Község Önkormányzata előzetesen 80 m3 szociális célú tűzifavásárláshoz kért 
támogatást, ezzel szemben a rendeletben megállapított mennyiség 16 m3. Ez a mennyiség a 
nyirádi rászorulók számához képest olyan alacsony, hogy azt a képviselő-testület igazságosan 
elosztani nem tudja, a különbözetet az önkormányzat saját forrásból nem tudja biztosítani. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről a Magyar Államkincstárt 
értesítse, illetve a folyósított támogatást a megérkezését követően azonnal utalja vissza. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal, ill. 2012. december 21. 
 
 
 
 

 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

105/2012. (XII. 13.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű képviselő-
testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

106/2012. (XII. 13.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az átruházott hatáskörben a 
polgármester által hozott döntésekről készült beszámolót. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

107/2012. (XII. 13.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Halimba, Nyirád, Szőc Községek 
Önkormányzatai Képviselő-testületei által 2006. augusztus 21. napján, a közoktatási 
intézmények közös fenntartására létrehozott „Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Nyirád 
– Halimba – Szőc” megnevezésű társulást (székhelye: 8454 Nyirád, Szabadság u. 3.) – 
figyelemmel a 2012. évi CLXXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében, valamint a társulási 
megállapodás 7. pontjában foglaltakra – 2012. december 31. napjával megszünteti. 
 
 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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A Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak működési ideje alatt vagyona nem keletkezett, 
a társulásban részt vevő önkormányzatok sem az alapításkor, sem pedig azt követően vagyont 
a társulásba nem vittek be, a társulás dolgozókat nem foglalkoztatott, európai uniós 
társfinanszírozású projektekben nem vett részt, ezért a 2012. évi CLXXXVIII. törvény 3. § (2) 
bekezdésében szabályozott megállapodás megkötésére nem kerül sor.  
 
A közös fenntartású intézményben foglalkoztatott technikai dolgozók és egyéb alkalmazottak a 
2012. évi CLXXXVIII. törvény 7. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ állományába kerülnek  
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András  
Határidő:  2012. december 31. 
 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

108/2012. (XII. 13.) határozata 
 
Nyirád-Szőc Községek Körjegyzősége a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény erejénél fogva 2012. december 31. napján megszűnik. Nyirád Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési szerv – jelen határozat mellékletét képező 
– megszüntető okiratát jóváhagyja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a körjegyzőt a Magyar Államkincstárnál a 
szükséges intézkedések megtételével. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester és 

         Dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyző 
Határidő:  2012. december 19. 

 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

109/2012. (XII. 13.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát arra, hogy a 
kötelező feladat ellátási körébe tartozó könyvtári szolgáltatást 2013. január 1. napjától az 
Eötvös Károly Megyei Könyvtártól (8200 Veszprém, Komakút tér 3.) rendeli meg. A megyei 
könyvtár a feladatot az eddigi szolgáltatást biztosító Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési 
Ház bevonásával látja el. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a könyvtári szolgáltatás nyújtásáról és 
igénybevételéről szóló megállapodást 2013. január 1. napjától kezdődő határozatlan 
időtartamra az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézettel kösse meg.  
 
Felelős :  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2012. december 31. 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

110/2012. (XII. 13.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a rendszer-független víziközmű-elemek 
tulajdonjogához kapcsolódóan megállapodást köt a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-vel (8600 
Siófok, Tanácsház u. 7., képviseli: Winkler Tamás vezérigazgató).  
 
A megállapodás-tervezet 1. mellékletében felsorolt vízi-közművek a víziközmű-szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. törvény 79. § (7) bekezdése értelmében 2013. január 1. napján nem 
kerülnek át az Önkormányzat tulajdonába, azok a Víziközmű-szolgáltató tulajdonában 
maradnak. 
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a rendszer-független víziközmű-elemek 
tulajdonjogához kapcsolódó megállapodás aláírására. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2012. december 27. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
111/2012. (XII. 13.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 4. pontjában, valamint az egészségügyről 
szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bek. b) pontjában meghatározott feladatainak 
ellátására a határozat mellékletét képező egészségügyi feladat ellátási szerződésben 
szabályozott feltételekkel szerződést köt dr. Huszágh Lívia háziorvos (8454 Nyirád, Széchenyi 
u. 30.) egészségügyi vállalkozóval. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2012. december 15. 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

112/2012. (XII. 13.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 1. napjától csatlakozni kíván 
az Ajka Város Önkormányzata által fenntartott Központi Orvosi Ügyelethez. 
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről Ajka Város Önkormányzatát 
tájékoztassa, és a központi ügyelethez csatlakozás tárgyában a feladatátadási szerződést 
aláírja. 
 
Felelős :  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2012. december 21. 

 
 

--/2012. (XII. 19.) 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért azzal, hogy a Nyirád Községért 
Közalapítvány kuratóriumában megüresedett helyekre kuratóriumi tagként Molnár Ferenc, 
Horváth Zoltán és Hoffmann Lászlóné kerüljenek. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy egyetértéséről a kuratórium elnökét 2012. 
december 28-ig értesítse. 
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2013 
 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2013. (II. 4.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirádi Római Katolikus Plébánia által a 
nyirádi 1 hrsz-ú templom felújítására az „EGYH-EOR-13 Egyházi épített örökség védelme és 
egyéb beruházások” című pályázat keretében benyújtott támogatási kérelemhez 
kötelezettséget vállal arra, hogy nyertes pályázat esetén a Plébánia önrészéhez egymillió 
forinttal hozzájárul. 
 
A támogatás összegének fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésében biztosítja. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  a 2013. évi költségvetés elfogadásának időpontja,  

    ill. a támogatói döntés meghozatala  

  
Kapta: 
 
Stampfné V. Erika pü.üi. 
Andrónyi Miklós képviselő, 
pályázatíró 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2013. (II. 13.) határozata 
 
1. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 
előterjesztés szerint 29.816 eFt bevételi és 31.426 eFt kiadási főösszeggel elfogadja a Nyirádi 
Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését azzal a kiegészítéssel, hogy a hivatal 
létszámát 0,5 fővel megemeli.  
 
2. Az emelt létszámhoz tartozó személyi juttatások összegéről a képviselő-testület előirányzat 
módosítással dönt. 
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3. A képviselő-testület a Hivatal működéséhez Nyirád Község Önkormányzata 2013. évi 
költségvetésében az állami támogatáson felül 1.318.593 Ft-ot biztosít. 
 
4. A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv költségvetése beépül a gesztor, Nyirád Község Önkormányzata 
költségvetésébe. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  1. pont tekintetében: azonnal 

                 2. pont tekintetében: 2013. április 30. 
                     3., 4. pont tekintetében: Nyirád Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének 
                     elfogadása 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2013. (II. 13.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 1. hatállyal módosítja a 
90/2012. (XI. 20.) határozatával elfogadott Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát. 
 
Az alapító okirat 9. pontja a következő szakfeladattal egészül ki: 
 
„841127-1 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége” 
 
A képviselő-testület megbízza a hivatal jegyzőjét, hogy a törzskönyvi nyilvántartás módosítása 
érdekében a szükséges intézkedéseket a Magyar Államkincstárnál tegye meg.  
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2013. február 18. 

  
Kapta: 
 
Stampfné V. Erika pü.üi. 
MÁK Veszprém 
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---/2013. (II. 14.) 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül egyetért a polgármester javaslatával, mely szerint az önkormányzat 2013. 
évben összesen 2.086 eFt összegű működési támogatást nyújt a nyirádi civil szervezeteknek, 
melyet a következők szerint beépít az önkormányzat 2013. évi költségvetésébe.  
 
Civil szervezetek támogatása: 
Nyirád Községi Sportegyesület   958 eFt 
Kézilabda csapat   160 eFt 
Nyirád és Térsége Nagycsaládosainak Kh. Egyesülete                                    148 eFt 
Veszprém Megyei Mozgássérültek Egyesülete  
Halimba, Nyirád, Szőc Csoportja   148 eFt 
Búzavirág Nyugdíjas Klub   148 eFt 
Nyirád Községi Polgárőrség   240 eFt 
Nyirád Községért Közalapítvány     56 eFt 
Összefogás Nyirádért Egyesület   132 eFt 
Iskolai Sportkör     80 eFt 
Veszprém Megyei Tűzoltó Szövetség     16 eFt 
Leader akciócsoport    85 eFt 
Összesen:                                     2.171 eFt 
 
A támogatás összegének fedezete a költségvetés-tervezetben szereplő 4.662 eFt többlet. 

 
---/2013. (II. 14.) 

 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért azzal, hogy Andrónyi Miklós a 2013. 
évi önkormányzati képviselői és a SZEB tagság után járó tiszteletdíjáról, Nagy Gábor és Németh 
András a 2013. évi önkormányzati képviselői tiszteletdíjáról lemond az önkormányzat javára.  
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A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetés tervezetében a képviselők által 
felajánlott, összesen 1.005.840 Ft-tal megnöveli a tervezett maradvány és tartalék előirányzatát.  
 
Amennyiben a templomfelújításra benyújtott pályázat eredményes lesz, ezt az összeget a 
képviselő-testület az 1/2013. (II.4.) határozatával elfogadott, a Nyirádi Római Katolikus Plébánia 
önrészéhez felajánlott, 1.000.000 Ft összegű hozzájárulás fedezetére fordítja. 
 

---/2013. (II. 14.) 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért azzal, hogy az önkormányzat a 
foglalkoztatott közalkalmazottai részére 2013. évben havi 5.000 Ft/fő kafetéria juttatást biztosít, 
melyet betervez az önkormányzat 2013. évi költségvetésébe. A juttatás és járulékai összege 
összesen 1.123.596 Ft, melynek fedezete a 2013. évi költségvetés-tervezetben szereplő többlet. 

  

 
---/2013. (II. 14.) 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a polgármester javaslatát, mely szerint a képviselő-testület 2013. 
évi munka- és ülésterve kiegészítésre kerül azzal, hogy 2013-ban a testület a Veszprém Megyei 
Mozgássérültek Egyesülete Halimba, Nyirád, Szőc Csoportjától, a Nyirád Községért 
Közalapítványtól, az Összefogás Nyirádért Egyesülettől és az Iskolai Sportkörtől kér 
tájékoztatást a működésükről és az önkormányzati támogatás felhasználásáról. 

  

---/2013. (II. 14.) 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül egyetért a polgármester javaslatával, mely szerint a képviselő-testület felveszi 
a 2013. évi munka- és üléstervében az április havi képviselő-testületi ülés napirendjei közé az 
óvodai nevelés feladatainak közös ellátására létrehozott közoktatási intézmény fenntartásáról 
szóló társulási megállapodás felülvizsgálatát.  
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2013. (II. 14.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a képviselő-testület 2013. évi 
munka- és üléstervét. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  folyamatos, illetve 2013. december 31. 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2013. (II. 14.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata vagyonkezelési szerződést köt a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központtal az ingyenes vagyonkezelésbe került önkormányzati ingatlanokra 
vonatkozóan. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2013. március 1. 

  
Kapta: 
 
Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ 
Ajkai Tankerülete 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2013. (II. 14.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete felülvizsgálta a Nyirád Község Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével 2012. június 29-én a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat működési feltételeinek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan 
megkötött együttműködési megállapodást. 
 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 

 

 146

A képviselő-testület a 46/2012. (VI. 28.) képviselő-testületi határozattal elfogadott 
együttműködési megállapodásban – tekintettel a Nyirád-Szőc Községek Körjegyzősége 2012. 
december 31. napjával történő megszűntetésére és a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 
2013. január 1-jével történő megalakítására – 2013. január 1-jei hatállyal szövegcserés 
módosítást alkalmaz. A „Nyirád-Szőc Községek Körjegyzősége” szövegrész helyébe a „Nyirádi 
Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg, a „körjegyző” szövegrész helyébe a „jegyző” szöveg lép. 
 
A képviselő-testület megállapítja, hogy az együttműködési megállapodásban rögzített szabályok 
egyéb módosítást nem igényelnek. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről Nyirád Község Roma 
Nemzetiségi Önkormányzata elnökét értesítse. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2013. február 18., ill. folyamatos 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2013. (II. 14.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. törvény által a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében víziközmű-
szolgáltatási ágazatonként előírt, 15 éves időtávra szóló gördülő fejlesztési terv térítésmentes 
előkészítésével megbízza a DRV Zrt.-t (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.). 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről a határozat megküldésével a 
DRV Zrt.-t értesítse, a gördülő fejlesztési terv elkészítését rendelje meg. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2013. február 28. 

 

  
DRV Zrt.-nél megrendelve 



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 

 

 147

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2013. (II. 14.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi a Nyirád 117 helyrajzi számú, 
lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 169 m2 területű, valamint a Nyirád 115 helyrajzi 
számú, gazdasági épület, udvar megnevezésű, 137 m2 területű ingatlan 36/40 részarányú 
tulajdonának eladását.  
 
Az ingatlanok 36/40 részarányú tulajdonát Major Attila gárdonyi lakos vásárolja meg 800.000 Ft 
vételárért. 
 
Az Önkormányzatnak mindkét ingatlanban 2/40 tulajdoni hányada van hagyatéki hitelezői igény 
kielégítése jogcímen, melyek árát Horváthné dr. Hall Márta ügyvéd utalja át a nála ügyvédi 
letétbe helyezett vételárból az önkormányzat számára.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2013. február 18. 

  
Dr. Hall Márta ügyvéd 
részére postázva 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2013. (II. 14.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 132.831 eFt bevételi és kiadási főösszeggel 
elfogadja a Bakony-völgye Óvoda önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2013. évi 
költségvetését. 
 
Az elfogadott kiadások és bevételek beépülnek a gesztor - Kislőd Község Önkormányzata - 
költségvetésébe. 

  
Kislőd Önkormányzata 
részére postázva 
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Felelős:  Somogyi Anna, a gesztor Kislőd Község Önkormányzata polgármestere 
Határidő:  azonnal, ill. 2013. december 31. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2013. (II. 14.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi szándékát, hogy az önkormányzat 
résztulajdonában lévő, a Nyirád 0182/9 és 0201/22 hrsz-on nyilvántartott halastó körül vízi 
tanösvényt hoz létre. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a tanösvény szakmai programja és a halastó 
körüli földtulajdonosokkal történő megegyezés előkészítésével. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2013. május 31. 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2013. (III. 4.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 15-i hatállyal módosítja a 
Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 90/2012. (XI. 20.) határozatával elfogadott és a 3/2013. (II. 
13.) határozatával módosított alapító okiratát. 
 
Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„5. Irányító Önkormányzat neve és székhelye: 

5.1. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
8454 Nyirád, Szabadság utca 3. 

  
MÁK Veszprém részére 
postázva 
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5.2. Hatályon kívül helyezte Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2013.(III.4.) és Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (III.4.) 
határozata. Hatályos: 2013. március 15.” 
 
A képviselő-testület megbízza a hivatal jegyzőjét, hogy a törzskönyvi nyilvántartás módosítása 
érdekében a szükséges intézkedéseket a Magyar Államkincstárnál tegye meg.  
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2013. március 6. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2013. (III.28.) határozata 

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

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2013. (III.28.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az átruházott hatáskörben a 
polgármester által hozott döntésekről szóló beszámolót. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2013. (III.28.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nyirádi szennyvíztelep biztonságos 
üzemeltetése érdekében kármentők beszerzését rendeli meg a DRV Zrt.-től a 2013. január 31-
én kelt B-0007-17/2012. ügyszámú ajánlat szerint. 
 
A kármentők beszerzésének becsült összege mindösszesen 279.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 
354.330 Ft, melynek fedezete a 2013. évi eszközhasználati díj. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a kármentők beszerzésének megrendelésével. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2013. április 15. 

 

  
A megrendelő a DRV Zrt. 
részére 2013.ápr.10-én 
postázva. 
 
Kapta: 
Stampfné V. Erika pü.üi. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2013. (III.28.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Kocsis Tamás, Kocsis Tibor, 
Albrecht László, Mencseli István és Németh József nyirádi lakosok tulajdonában lévő, általuk 
az önkormányzat részére a nyirádi halastó köré tervezett vízi tanösvény létrehozása céljából 
ajándékba felajánlott ingatlanokat a következők szerint: 
 

a) Kocsis Tamásnak és Kocsis Tibornak ½-ed - ½-ed részben képezi tulajdonát a Nyirád 
0182/4 hrsz-ú, szántó megnevezésű, összesen 9783 m2 térmértékű ingatlan, mely 
tulajdoni hányadot; 

b) Albrecht Lászlónak 500/16903-ad, Mencseli Istvánnak 5000/16903-ad részben képezi 
tulajdonát a Nyirád 0201/23 hrsz-ú, rét, legelő, erdő megnevezésű, összesen: 3 ha 8419 

  
Kapta: 
Dr. Kocsis József ügyvéd 
2013.ápr.5-én 
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m2 térmértékű ingatlan, mely tulajdoni hányadot; 
c) Albrecht Lászlónak 500/782-ed részben képezi tulajdonát a Nyirád 0201/27 hrsz-ú, rét 

megnevezésű, összesen: 4270 m2 térmértékű ingatlan, mely tulajdoni hányadot;  
d) Németh Józsefnek kizárólagosan képezi tulajdonát a Nyirád 0192/8 hrsz-ú, szántó és rét 

megnevezésű, összesen: 12 ha 2571 m2 térmértékű ingatlan, melyből 1 ha 0002 m2 
térmértékűnek megfelelő 10002 / 122 571 tulajdoni hányadot 

 
az önkormányzatnak ajándékoznak. 
 
A képviselő-testület megbízza dr. Kocsis József ügyvédet a szerződés elkészítésével, 
ellenjegyzésével és a jogügylet teljesedése érdekében szükség szerint teendő jognyilatkozat 
tételére is kiterjedő Tapolcai Körzeti Földhivatal előtti képviselettel. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajándékozási szerződést az 
ajándékozókkal megkösse. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2013. április 30. 
 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
16/2013. (III.28.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat versenyeztetési 
szabályzatát az előterjesztés szerint elfogadja. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: azonnal, ill. folyamatos 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2013. (III.28.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 1-jei hatállyal hatályon kívül 
helyezi  
 

a) a 64/2001. (X. 25.) határozatát, melyben önkormányzati tulajdonban lévő építési telkek 
térítésmentes tulajdonba adásának feltételeit határozza meg; 

b) a 141/2006. (XII. 15.) határozatát, melyben a térítésmentes építési telkek átvevőjének 
bánatpénz fizetési kötelezettséget határoz meg. 

 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2013. április 1. 
 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

18/2013. (III.28.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 9. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat vagyongazdálkodásának az 
Alaptörvényben, valamint a nemzeti vagyonról szóló törvény 7. § (2) bekezdésében 
meghatározott rendelkezés biztosítása céljából Nyirád Község Önkormányzata közép- és 
hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az előterjesztés szerint elfogadja. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal, ill. folyamatos 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

19/2013. (III.28.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elutasítja Szabó Henriett kérelmét, mely a 
Nyirád, Akácfa u. 24. szám alatti ingatlan 15 éven belüli értékesítése miatt megfizetendő 
kétszeres telekár elengedésére vonatkozik. 
 

Indokolás 
 
Szabó Henriett és Nyirád Község Önkormányzata között 2004. szeptember 22-én megkötött 
„átruházási szerződés vételi jog biztosításával” 6. pontja értelmében a „Szerződő felek 
megállapodnak abban, amennyiben az átvevő (Szabó Henriett) jelen szerződéssel érintett 
ingatlanon felépített lakóházat 15 éven belül elidegeníti, köteles átadó Önkormányzat részére 
Nyirád községben az adott évben értékesített építési telkek négyzetméterre vetített 
átlagvételárnak felszorzása alapján számított összeg kétszeresét megfizetni…” 
 
A képviselő-testület az önkormányzat anyagi helyzete miatt nem tud eltekinteni a kötelezettség 
teljesítésétől. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről az ügyfelet a határozat 
megküldésével értesítse. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2013. április 12. 
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---/2013. (III.28.) 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül egyetért a polgármester javaslatával, mely szerint a képviselő-testület a 
Szabadság u. 1/A. szám alatti önkormányzati bérlakás megüresedése után dönt az ingatlanra 
vonatkozóan bérlő kijelöléséről. Keringer Alexandra és Fleck György bérlőkijelölési kérelmét a 
hivatal nyilvántartásba veszi. 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

20/2013. (III.28.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elengedi Bíró Csaba és Tóth Valéria 
Nyirád, Dózsa Gy. u. 31. szám alatti lakosok által fizetendő 45.000 Ft gázközmű fejlesztési 
hozzájárulás összegét, és ennek fejében nevezettek hozzájárulnak ahhoz, hogy a Nyirád 37/2 
hrsz-ú ingatlanon fekvő, Dózsa Gy. u. 25/A. és 25/B. szám alatti lakóházaktól a 
szennyvízcsatorna vezetéket az önkormányzat a nevezettek tulajdonát képező 30 hrsz-ú 
ingatlan udvarán kiépítse, és az az ingatlanukhoz tartozó szennyvízbefogadó csonkra 
rákötésre kerüljön.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az erről szóló megállapodást 
nevezettekkel kösse meg. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2013. április 30. 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

21/2013. (IV. 26.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyrészt önállóan, másrészt a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Ajkai Tankerületével együttműködve gondoskodik a mindennapos 
testedzés feltételeinek megteremtéséről a közoktatásban, és elősegíti az egészséges életmód 
és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtését Nyirád községben a következők 
szerint: 
 
1.  A képviselő-testület 

i) meghatározta a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak 
megvalósításáról; 

j) biztosítja az óvodai és iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának, 
valamint az iskolai sportkör működésének feltételeit; 

k) fenntartja és működteti a sportpályát és létesítményeit, valamint az óvodai 
játszóudvart;  

l) együttműködik a Nyirád Községi Sport Egyesülettel; 
m) a sportegyesület és az iskolai sportkör működési kiadásaihoz az önkormányzat 

költségvetésében évente támogatást nyújt; 
n) közreműködik a sport népszerűsítésében, a sportlétesítmények által kínált 

lehetőségekről az önkormányzat honlapján és a NYIRlevél című időszaki lapban a 
lakosságot tájékoztatja; 

o) azon szomszédos települések önkormányzataival, akik nem rendelkeznek 
sportolásra, szabadidős sportrendezvények megrendezésére alkalmas fedett 
létesítménnyel, együttműködési megállapodást kötött a tornaterem közös 
használatára vonatkozóan. 

 
2. A Képviselő-testület az önkormányzat elfogadott költségvetése alapján 2013-ban a sportra 

1.409.000 forintot fordít a következők szerint: 
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h) sportpálya és létesítményei működési kiadása     211.000 Ft 
i) Nyirád Községi Sport Egyesület működésének  

támogatása        958.000 Ft 
j) női kézilabda támogatása         160.000 Ft 
k) iskolai sportkör támogatása           80.000 Ft 

 
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 

Határidő: folyamatos 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
22/2013. (IV. 26.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata pályázatot nyújt be egyes önkormányzati feladatokhoz 
kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.) 
BM rendelettel (a továbbiakban: BM rendelet) kiírt pályázatra. 
 
A fejlesztés, felújítás tárgya: Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás 
keretében a tornaterem épülete (8454 Nyirád, Széchenyi utca 34/A.). 
 
Fejlesztési célok, a fejlesztés költsége és a fejlesztés rangsora: 

 
 

Megvalósítandó cél 
 

A beruházás 
összköltsége (Ft) 

Igényelt pályázati 
támogatás (Ft) 

1. Fűtéskorszerűsítés 2.798.991 2.798.991 
2. Külső nyílászárók cseréje 12.643.879 12.643.879 
3. Tetőfelújítás 1.975.652 1.975.652 
4. 
 
 

Külső hőszigetelés, akadálymentes 
feljáró készítése és mozgáskorlátozott 
WC kialakítása 

6.938.442 
 

 
2.141.168 
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5. Parketta felújítás 440.310 440.310 
 Összesen: 24.797.274 20.000.000 

 
A pályázati cél megvalósításához a képviselő-testület építési célra (a külső hőszigeteléshez, 
akadálymentes feljáró készítéséhez és mozgáskorlátozott WC kialakításához) 4.797.274 Ft 
önerőt biztosít, valamint 2 főt 2 hónap időtartamra és 2 főt 3 hónap időtartamra 
közfoglalkoztatottként alkalmaz. A közfoglalkoztatási bérre és járulékra tervezett költség 958.850 
Ft, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb költségekre tervezett összeg 41.150 Ft. 
 
A pályázati cél megvalósításához a képviselő-testület mindösszesen 5.797.274 Ft önerőt 
biztosít, melynek fedezetét egyrészt az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a céltartalék 
terhére biztosítja, másrészt az önkormányzat 2014. évi költségvetésébe betervezi. 
 
A képviselő-testület megbízza Sarkadi-Nagy András polgármestert és Lovasi Erika jegyzőt, hogy 
a pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester és Lovasi Erika jegyző 
Határidő: 2013. május 2. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
23/2013. (IV. 30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja a Nyirád-Szőc Községek 
Körjegyzősége 2012. évi költségvetését.  
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

24/2013. (IV. 30.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Nyirád-Szőc Községek 
Körjegyzősége 2012. évi zárszámadását és pénzmaradvány elszámolását.  
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

25/2013. (IV. 30.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Bakony-völgye Óvoda 2012. évi 
költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolót. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

 

  
Kislőd Önkormányzatának 
postázva: 2013. máj. 22. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

26/2013. (IV. 30.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Halimba, Nyirád, Szőc 
Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája 2012. évi költségvetése végrehajtásáról szóló 
beszámolót. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

27/2013. (IV. 30.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a DRV Zrt. által benyújtott, a 
2013-2015. évekre a vízi-közmű rendszerre vonatkozó beruházási-felújítási és pótlási tervet. 
 
A képviselő-testület az önkormányzat pénzügyi helyzetére tekintettel az eszközhasználati díjon 
felül forrást nem tud biztosítani a tervben felsorolt célokra. 
 
A képviselő-testület felkéri a DRV Zrt.-t, hogy rangsorolja az évenként elvégzendő 
beruházásokat és felújításokat, forrásként pedig az adott évi eszközhasználati díjat számítsa. 
 
A jelenleg rendelkezésre álló eszközhasználati díjat az önkormányzat tartalékolja az előre nem 
tervezhető hibák elhárítására. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről a DRV Zrt.-t értesítse. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2013. május 20. 

  
A DRV Zrt.-nek postázva: 
2013. máj. 23. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

28/2013. (IV. 30.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza az Illés és Sipos Ügyvédi Irodát 
(1054 Budapest, Alkotmány u. 12. fsz., képviseli: dr. Illés Levente ügyvéd), hogy a Tapolcai 
Járásbíróság 2013. április 18-án jogerőssé vált bírósági meghagyása szerint az önkormányzat 
javára, a Nyirád, Dózsa György utca 2. B. ép. 3. ajtó szám alatti ingatlan tulajdonjogának 
átadása iránti perben megítélt 6.000.000 Ft és annak kamatai beszedésére a végrehajtási 
eljárást folytassa le. 

  
Az ügyvédi iroda 
megbízva a végrehajtási 
eljárással 2013.máj.14-én. 
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről az ügyvédi irodát értesítse. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2013. május 15. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
29/2013. (IV. 30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi szándékát, hogy az óvodai 
nevelésre létrehozott Bakony-völgye Óvodafenntartó Társulásból ki kíván lépni, melyről a 
végleges döntést 2013. május 31-ig hozza meg. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről a gesztor, Kislőd Község 
Önkormányzata polgármesterét értesítse. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2013. május 17. 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

30/2013. (V. 30.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az Iskolai Sportkör működéséről 
szóló tájékoztatót. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

31/2013. (V. 30.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az Összefogás Nyirádért 
Egyesület működéséről szóló tájékoztatót. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

32/2013. (V. 30.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Szociális Segítő Központ 
működéséről szóló tájékoztatót. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András 
Határidő:  azonnal 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

33/2013. (V. 30.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 1-jei hatállyal jóváhagyja a 
Szociális Segítő Központ Szakmai Programját, és hatályon kívül helyezi a 38/2012. (V. 31.) 
képviselő-testületi határozattal jóváhagyott Szakmai Programot.  
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

34/2013. (V. 30.) 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 2012. évi ellátásáról 
készített átfogó értékelést. 
 
A képviselő-testület megbízza a körjegyzőt, hogy intézkedjen az értékelés Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére történő megküldéséről. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2013. június 7. 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

35/2013. (V. 30.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Térség Regionális 
Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának a 
Társulási Tanács 13/2013 (IV.26.) ÉBRSZHK-TT határozatával kezdeményezett módosításait 
elfogadja. 
 
Ezzel egy időben az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési 
Önkormányzati Társulás Alapító Okirata hatályát veszti. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadó határozatot tartalmazó 
jegyzőkönyvi kivonatot a Társulásnak küldje meg. 
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Alapító Okirat és a Társulási 
Megállapodás helyébe lépő, a módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű Társulási 
Megállapodást aláírja. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2013. június 15. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
36/2013. (V. 30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 146. § (1) bekezdése értelmében a 
Bakony-völgye Óvodafenntartó Társulás (székhely: 8446 Kislőd, Hősök tere 1.) Társulási 
Megállapodását felülvizsgálta, és azt 2013. június 30-ával felmondja. 
 
A képviselő-testület a Bakony-völgye Óvodafenntartó Társulás e határozat mellékletét képező 
megszüntető okiratát elfogadja. 
 
A képviselő-testület 2013. július 1-jétől a Mötv. 13. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott 
óvodai ellátás kötelező önkormányzati feladatról önálló köznevelési intézmény alapításával és 
fenntartásával gondoskodik. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2013. június 30. 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

37/2013. (V. 30.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában 
meghatározott óvodai ellátás kötelező önkormányzati feladatra Nyitnikék Óvoda néven, 2013. 
július 1. napjától önálló köznevelési intézményt alapít és tart fenn. 
 
A képviselő-testület a Nyitnikék Óvoda alapító okiratát a jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
A képviselő-testület pályázatot ír ki az óvodavezetői állás betöltésére, és 2013. július 1-jétől a 
pályázati eljárás eredményes lezárásáig a jelenlegi tagintézmény-vezetőt, Vers Istvánnét bízza 
meg az óvodavezetői feladatok ellátásával. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a köznevelési intézmény törzskönyvi 
nyilvántartásba vételéhez szükséges intézkedéseket a Magyar Államkincstárnál tegye meg. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester és Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2013. június 30. 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

38/2013. (V.30.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. július 1-jei hatállyal a következő 
közterületnév és közterület jelleg átnevezéseket hajtja végre: 
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A közterület  

helyrajzi száma: 
A közterület  

régi neve és jellege 
A közterület  

új neve és jellege 
1005/3 Zalka Máté utca Sósi domb 

960/2 és 96 Hámán Kató utca Levendula utca 
938 Sallai utca Park utca 
693 Rózsa Ferenc utca Rózsa utca 
876 Ságvári utca Kistó utca 

 
A közterület átnevezéssel érintett egyes ingatlanok: 
 

Az ingatlan 
helyrajzi száma: 

Az ingatlan 
régi neve, jellege és 

házszáma: 

A közterület  
új neve, jellege és 

házszáma 
1005/10 Zalka Máté utca 3. Sósi domb 3. 
1005/11 Zalka Máté utca 1.  Sósi domb 1. 
1005/4 Zalka Máté utca 15. Sósi domb 15. 
1005/5 Zalka Máté utca 13. Sósi domb 13. 
1005/6 Zalka Máté utca 11. Sósi domb 11. 
1005/7 Zalka Máté utca 9. Sósi domb 9. 
1005/8 Zalka Máté utca 7. Sósi domb 7. 
1005/9 Zalka Máté utca 5. Sósi domb 5. 
105/2 Hámán Kató utca 12. Levendula utca 12. 
112/2 Hámán Kató utca 10. Levendula utca 10. 
113/2 Hámán Kató utca 8. Levendula utca 8. 
118/2 Hámán Kató utca 6. Levendula utca 6. 
119/2 Hámán Kató utca 2. Levendula utca 2. 
119/3 Hámán Kató utca 4. Levendula utca 4. 

684/10 Rózsa Ferenc utca 6. Rózsa utca 6. 
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684/11 Rózsa Ferenc utca 8. Rózsa utca 8. 
684/8 Rózsa Ferenc utca 2. Rózsa utca 2. 
684/9 Rózsa Ferenc utca 4. Rózsa utca 4. 
687 Rózsa Ferenc utca 10. Rózsa utca 10. 
688 Rózsa Ferenc utca 12. Rózsa utca 12. 
689 Rózsa Ferenc utca 14. Rózsa utca 14. 
690 Rózsa Ferenc utca 16. Rózsa utca 16. 
691 Rózsa Ferenc utca 18. Rózsa utca 18. 

701/10 Rózsa Ferenc utca 9. Rózsa utca 9. 
701/11 Rózsa Ferenc utca 7. Rózsa utca 7. 
701/13 Rózsa Ferenc utca 5. Rózsa utca 5. 
701/14 Rózsa Ferenc utca 3. Rózsa utca 3. 
701/15 Rózsa Ferenc utca 1. Rózsa utca 1. 
701/4 Rózsa Ferenc utca 21. Rózsa utca 21. 
701/5 Rózsa Ferenc utca 19. Rózsa utca 19. 
701/6 Rózsa Ferenc utca 17. Rózsa utca 17. 
701/7 Rózsa Ferenc utca 15. Rózsa utca 15. 
701/8 Rózsa Ferenc utca 13. Rózsa utca 13. 
701/9 Rózsa Ferenc utca 11. Rózsa utca 11. 
849/3 Sallai utca 2. Park utca 2. 
852/1 Sallai utca 4. Park utca 4. 
852/2 Sallai utca 6. Park utca 6. 
853 Sallai utca 8. Park utca 8. 
854 Sallai utca 10. Park utca 10. 

857/1 Sallai utca 12. Park utca 12. 
857/2 Sallai utca 14. Park utca 14. 
857/3 Sallai utca 16. Park utca 16. 
868 Ságvári utca 16. Kistó utca 16. 
869 Ságvári utca 14. Kistó utca 14. 
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870 Ságvári utca 12. Kistó utca 12. 
871 Ságvári utca 10. Kistó utca 10. 
872 Ságvári utca 8. Kistó utca 8. 
873 Ságvári utca 6. Kistó utca 6. 
874 Ságvári utca 4. Kistó utca 4. 
875 Ságvári utca 2. Kistó utca 2. 
877 Ságvári utca 1. Kistó utca 1. 
878 Ságvári utca 3. Kistó utca 3. 
879 Ságvári utca 5. Kistó utca 5. 
880 Ságvári utca 7. Kistó utca 7. 
881 Ságvári utca 9. Kistó utca 9. 
882 Ságvári utca 11. Kistó utca 11. 

911/63 Ságvári utca 18. Kistó utca 18. 
914 Sallai utca 27. Park utca 27. 
915 Sallai utca 25. Park utca 25. 
916 Sallai utca 23. Park utca 23. 
917 Sallai utca 21. Park utca 21. 
920 Sallai utca 19. Park utca 19. 
921 Sallai utca 17. Park utca 17. 
924 Sallai utca 15. Park utca 15. 
925 Sallai utca 13. Park utca 13. 
928 Sallai utca 11. Park utca 11. 
929 Sallai utca 9. Park utca 9. 
932 Sallai utca 7. Park utca 7. 
933 Sallai utca 5. Park utca 5. 
939 Sallai utca 3. Park utca 3. 

942/1 Sallai utca 1. Park utca 1. 
943/1 Sallai utca 1/B. Park utca 1/B. 
943/2 Sallai utca 1/A. Park utca 1/A. 
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953 Hámán Kató utca 30. Levendula utca 30. 
954 Hámán Kató utca 28. Levendula utca 28. 
955 Hámán Kató utca 26. Levendula utca 26. 
956 Hámán Kató utca 24. Levendula utca 24. 
957 Hámán Kató utca 22. Levendula utca 22. 
958 Hámán Kató utca 20. Levendula utca 20. 
959 Hámán Kató utca 18. Levendula utca 18. 
969 Zalka Máté utca 14. Sósi domb 14. 
97/2 Hámán Kató utca 16. Levendula utca 16. 
970 Zalka Máté utca 12. Sósi domb 12. 
971 Zalka Máté utca 10. Sósi domb 10. 
972 Zalka Máté utca 8. Sósi domb 8. 
973 Zalka Máté utca 6. Sósi domb 6. 
974 Zalka Máté utca 4. Sósi domb 4. 
975 Zalka Máté utca 2. Sósi domb 2. 
98/2 Hámán Kató utca 14. Levendula utca 14. 
967 Hámán Kató utca 13. Levendula utca 13. 

 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a közterületnév és -jelleg átnevezésekről az 
érintett lakókat, a közszolgáltatókat és az Ajkai Járási Földhivatalt értesítse, és az 
átnevezésekkel kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2013. június 30. 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
39/2013. (V. 30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Guáth Gyuláné 8226 Alsóörs, 
Balassi Bálint utca 3. szám alatti lakos által felajánlott, a Nyirád 09/18 hrsz-ú külterületi 
ingatlanban a tulajdonában lévő 864/831364 tulajdoni hányadot.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a térítésmentes átadásra vonatkozó 
szerződést Guáth Gyulánéval megkösse.  
 
A képviselő-testület megbízza dr. Kocsis József ügyvédet (8300 Tapolca, Hősök tere 4.) a 
szerződés ellenjegyzésével és a jogügylet teljesedése érdekében megteendő jognyilatkozat 
tételére is kiterjedő, a Földhivatal előtti képviselettel. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2013. július 31. 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

40/2013. (V. 30.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nyirádi horgásztó körüli területen 
kialakítandó élő vízi tanösvény megvalósítása céljából földterületek tulajdonának kölcsönös 
átruházására csereszerződést köt a következők szerint: 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete átruházza az önkormányzat tulajdonában 
lévő, Nyirád 053/39 hrsz-ú, szántó megnevezésű, 1,7448 ha összes területű ingatlanból 0,1735 
ha területű ingatlan tulajdonjogát Szigeti Gergely (8347 Ukk, Kossuth u. 125. szám alatti lakos) 
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részére, 
 
melynek fejében 
 
Szigeti Gergely átruházza a Nyirád 0201/23 hrsz-ú, rét, legelő, erdő megnevezésű ingatlanból 
a tulajdonában lévő 282/16903 tulajdoni hányadot, és a Nyirád 0201/27 hrsz-ú, rét 
megnevezésű ingatlanból a tulajdonában lévő 282/782 tulajdoni hányadot Nyirád Község 
Önkormányzata részére. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csereszerződés aláírására. 
 
A képviselő-testület megbízza dr. Kocsis József ügyvédet (8300 Tapolca, Hősök tere 4.) a 
szerződés ellenjegyzésével és a jogügylet teljesedése érdekében megteendő jognyilatkozat 
tételére is kiterjedő, a Földhivatal előtti képviselettel. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2013. július 31. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
41/2013. (V. 30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 
törvény 152. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján megállapítja és kialakítja az 
egészségügyi alapellátás körében a védőnői ellátás körzetét.  
 
A képviselő-testület Nyirád településen egy védőnői körzetet alakít ki, mely Nyirád község 
közigazgatási területe. 
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A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a védőnői körzet megállapításáról a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatala Járási Népegészségügyi Intézetét a határozat 
megküldésével tájékoztassa. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2013. június 12. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
42/2013. (V. 30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete felmondja a Nyirád Község Önkormányzata 
könyvvizsgálói feladatainak ellátására a Sy-Murg Pénzügyi Tanácsadó és Könyvvizsgáló Kft.-
vel 2000. március 23-án megkötött megbízási szerződést a jelen határozat kézhezvételét 
követő naptól számított, a szerződés 1. pontja szerinti 90 nap felmondási idővel. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről a határozat megküldésével a 
társaság ügyvezetőjét értesítse. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2013. június 10. 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

43/2013. (V. 30.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 15-i hatállyal felmondja Hock 
Péter és az önkormányzat között érvényben lévő, a Nyirád, Szabadság utca 1/A. szám alatti 
önkormányzati bérlakás bérletére vonatkozó, 2012. május 1-jétől határozatlan időre megkötött 
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szerződést. 
Indokolás 

 
Hock Péter és családja az ingatlanból kiköltözött, és kérte a bérleti szerződés felbontását. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy döntéséről a határozat megküldésével Hock 
Pétert értesítse. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2013. június 10. 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
44/2013. (V. 30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. július 1-jei hatállyal határozatlan 
időre bérbe adja Keringer Alexandra és Fleck György részére az önkormányzat tulajdonában 
lévő, Nyirád, Szabadság u. 1/A. szám alatti ingatlant, az önkormányzat saját bevételeinek 
alapjául szolgáló díjakról szóló 8/2007. (IX. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdésében 
meghatározott bérleti díjért. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ingatlan kulcsait 2013. június 1-jén 
adja át a bérlőknek, hogy a lakásban a szükséges felújításokat és karbantartásokat 
elvégezhessék. 
 
A képviselő-testület a bérleti díjból elengedi a bérlők által elvégzett, számlával igazolt 
következő kiadásokat: ajtók, ablakok és radiátorok festése, redőnyök javítási költsége. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy döntéséről az ügyfeleket értesítse, és 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyfelekkel a bérleti szerződést megkösse. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző és Sarkadi-Nagy András polgármester 
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Határidő:  2013. június 30. 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
45/2013. (V. 30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 30-i hatállyal felmondja 
Keringer Alexandra pedagógus és az önkormányzat között érvényben lévő, 2008. november 
15-től határozatlan időre megkötött, a Nyirád, Szabadság utca 1. szám alatti önkormányzati 
tulajdonú lakás bérletére vonatkozó szerződést. 
 
A képviselő-testület felhívja a bérlőt, hogy az ingatlan ürítse ki, és tiszta állapotban 2013. június 
30-ig az önkormányzat részére adja át. 
 

Indokolás 
 
A képviselő-testület Keringer Alexandra részére, kérelmére 2013. július 1-jétől a Nyirád, 
Szabadság u. 1/A. szám alatti önkormányzati bérlakást adta bérbe, a bérlő a Szabadság u. 1. 
szám alatti lakásból kiköltözik.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről a határozat megküldésével a 
bérlőt értesítse. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2013. június 10. 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

46/2013. (V. 30.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elutasítja a 2013. május 23-án, 15 nyirádi 
lakos által benyújtott kérést, melynek tárgya a Dózsa György utca és a Széchenyi utca közötti 
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gyalogos átjáró lezárása. 
 

Indokolás 
 
A képviselő-testület a Nyirádi Polgárőrséggel együttműködve intézkedéseket tesz a 
randalírozások megszűntetésére. A Dózsa György utca és a Széchenyi utca közötti átjáró 
olyan nagy gyalogosforgalmat bonyolít, hogy a képviselő-testület nem tartja elfogadhatónak a 
lezárását. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről az érintetteket a határozat 
megküldésével értesítse. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2013. június 10. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
47/2013. (VI. 12.) határozata 

 
1. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi 
Társulás Társulási megállapodását 2013. június 30. napjával felmondja. A képviselő-testület a 
társulás megszűntetésével egyetért, és a határozat mellékletét képező megszüntető okiratot 
elfogadja. 
 
2. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az Új Atlantisz 
Többcélú Kistérségi Társulás általános jogutódja Ajka Város Önkormányzata lesz, azzal, hogy 
helytállási kötelezettsége a társulás megszűnésével egyidejűleg rendelkezésére bocsátott 
pénzügyi források erejéig terjed, kivéve a bölcsődék és közoktatási intézmények 
infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzésének támogatás 
igénybevételének részletes feltételeiről szóló 1/2010 (I.19.) ÖM rendelet felhívása alapján 
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beszerzett közösségi busz pályázata, melynek általános jogutódja Magyarpolány Község 
Önkormányzata. 
 
3. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a társulás végelszámolását az Új 
Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás 12/2013. (VI.05.) TT. számú határozatával feljogosított 
polgármesterek (Halimba község és Ajka város polgármestere) előterjesztésének 
kézhezvételét követő 30 napon belül terjessze be a képviselő-testület ülésére. 
 
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: 1-2 pontra 2013. június 30. 
                    3. pontra: 2014. január 31.  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

48/2013. (VI. 18.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 37/2013. (V. 30.) határozattal 
jóváhagyott, a Nyitnikék Óvoda önálló köznevelési intézmény alapításáról szóló határozatát a 
következők szerint módosítja: 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában 
meghatározott óvodai ellátás kötelező önkormányzati feladatra Nyirádi Nyitnikék Óvoda néven, 
2013. július 1. napjától önálló köznevelési intézményt alapít és tart fenn. 
 
A képviselő-testület a Nyirádi Nyitnikék Óvoda alapító okiratát a jelen határozat melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja. 
 
A képviselő-testület pályázatot ír ki az óvodavezetői állás betöltésére, és 2013. július 1-jétől a 
pályázati eljárás eredményes lezárásáig a jelenlegi tagintézmény-vezetőt, Vers Istvánnét bízza 
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meg az óvodavezetői feladatok ellátásával. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a köznevelési intézmény törzskönyvi 
nyilvántartásba vételéhez szükséges intézkedéseket a Magyar Államkincstárnál tegye meg. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester és Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2013. június 30. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
49/2013. (VI. 18.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 
óvodavezetői álláshelyre kiírt pályázat feltételeit és a következő határozatot hozza: 
 
1. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Nyirádi Nyitnikék 
Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására. 
A munkavégzés helye: 8454 Nyirád, Széchenyi u. 36. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év 
Kezdő napja: 2013. augusztus 15. 
Megszűnésének időpontja: 2018. augusztus 14. 
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 
69.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatok 

 
Pályázati feltételek: 

 Az adott nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges 
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 3. sz. mellékletében felsorolt – felsőfokú 
iskolai végzettség és szakképzettség, 
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 pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,  
 legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 
 a nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, 

teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógiai 
munkakörben történő határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás. 
 
Illetmény és egyéb juttatások: 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a közalkalmazottakról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 138/1992. 
(X.8.) Korm. rendeletben meghatározottak az irányadók. 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 

 a pályázó szakmai életrajzát, 
 az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzeléssel. 
A pályázathoz csatolni kell: 

 iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló bizonyítványok másolatát, 
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
 a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 25. 
A pályázat elbírálásának módja: a Képviselő-testület a pályázati határidő lejártát követő első 
ülésén bírálja el a pályázatokat. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 14. 
A pályázatról tájékoztatást ad: Sarkadi-Nagy András polgármester, a 06-88/235-001-es 
telefonszámon 
A pályázat benyújtásának módja: zárt borítékban, a borítékra kérjük ráírni „Nyirádi Nyitnikék 
Óvoda Óvodavezetői pályázat”, és a pályázati adatbázisban szereplő azonosítási számot. 
Postai cím: Nyirád Község Önkormányzata 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. 
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A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján kért közzététel időpontja: 2013. június 25. 
 
2. A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás 
megjelentetéséről  
- a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán 2013. június 19-ig,  
- az Oktatási és Kulturális Közlönyben 2013. június 20-ig, 
- Nyirád Község honlapján 2013. június 20-ig. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző és Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2013. június 19., ill. 2013. augusztus 14. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

50/2013. (VI. 18.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1,5 millió forintig forrást biztosít a Nyirádi 
Civil Ház felújításának többletköltségeire. 
 
A képviselő-testület megbízza Nagy Gábor képviselőt a felújítási munkák koordinálásával. 
 
A képviselő-testület a 1,5 millió forint fedezetét az önkormányzat 2013. évi költségvetésében, 
a befolyt többlet iparűzési adóból biztosítja. 
 
Felelős:  Nagy Gábor képviselő 
Határidő:  2013. december 31. 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

51/2013. (VI. 18.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat fenntartásában lévő 
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Szociális Segítő Központ költségvetési szerv intézményvezetői (magasabb vezetői) 
feladatainak ellátására pályázatot ír ki, az előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívást 
elfogadja.  
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati felhívásnak a személyügyi központ honlapján történő 
közzétételéről gondoskodjon. A felhívást az önkormányzat hivatalos honlapján is közzé kell 
tenni. 
 
A képviselő-testület Molnárné Farkas Rita intézményvezetői megbízását a pályázati eljárás 
eredményes lezárásáig (az új vezető megbízásáig) terjedő, határozott időtartamra 
meghosszabbítja. Felkéri a jegyzőt és a polgármestert, hogy a határozott idő 
meghosszabbítását a törzskönyvi nyilvántartást vezető Magyar Államkincstárnál jelentse be. 
 
Határidő:  2013. július 10., ill. a új vezetői megbízása időpontját megelőző munkanap 
Felelős:  Sarkadi- Nagy András polgármester és 
               Lovasi Erika jegyző 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
52/2013. (VI. 18.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a LEADER jogcím keretében pályázatot 
nyújt be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 
LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatásra. 
 
A fejlesztés megnevezése: Nyirádi piac létrehozása 
HVS cél: Gazdasági környezet fejlesztése 
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A tervezett költségvetés: 

 
Tevékenység Tervezett 

költségvetés 
(nettó Ft) 

Megjegyzés Igényelt 
támogatás  

(Ft) 

Önkormány-
zati saját 
forrás (Ft) 

Építés, bővítés 3.757.270 tető, asztalok, 
aszfaltozás 

3.757.270  

Igénybevett 
szolgáltatás 

120.000 
 

100.000 
 

200.000 

műszaki ellenőr 
engedélyes terv 
készítése 
pályázatírás-
menedzsment 

12.000 
 

100.000 
 

200.000 

 

Egyéb 
elszámolható 
költség: 
 
- 3 db 
információs 
tábla 
 
 
- Ünnepélyes 
piacnyitó 
rendezvény 

 
 
 
 

20.000 
 
 
 
 

20.000 

 
 
 
 
A piacon árusító 
nyirádi őstermelők 
standjára 
 
Szórólapok, 
meghívók, 
vendéglátás 

 
 
 
 

20.000 
 
 
 
 

20.000 

 

 
Összesen: 

 
4.217.270 

  
4.217.270 

 
1.138.663 
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A képviselő-testület az 1.138.663 Ft önrészt az önkormányzat 2014. évi költségvetésében 
biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a pályázat projekt adatlapját az Éltető Balaton-
felvidékért Egyesület LEADER HACS-hoz nyújtsa be. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2013. június 20. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
53/2013. (VII. 22.) határozata 

 
1. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Nyirád Község 

Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programját (a továbbiakban: HEP). 
 

2. A képviselő-testület a HEP időarányos megvalósulását, illetve a helyzetelemzésben 
feltártak esetleges megváltozását kétévente áttekinti, és a helyi esélyegyenlőségi 
programot felülvizsgálja.  

 
3. A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy gondoskodjon a HEP-nek a község 

honlapján történő közzétételéről. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester és 
   Lovasi Erika jegyző 
Határidő:            1. pont: azonnal 
  2. pont: 2015. december 31. 
                              3. pont: 2013. július 31. 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
54/2013. (VIII. 8.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége miatt kizárja Vers 
Istvánné képviselőt az óvodavezetői állásra pályázók meghallgatására és a beérkezett 
pályázatok véleményezésére létrehozandó ideiglenes szakértői bizottság tagjaira vonatkozó 
döntésből. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

55/2013. (VIII. 8.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva az óvodavezetői állásra 
pályázók meghallgatása és a pályázatok véleményezése céljából háromtagú, Ideiglenes 
Szakértői Bizottságot hoz létre, melynek elnökévé megválasztja Nagy Gábor képviselőt, 
pedagógust. 
 
A bizottság megbízatása a vélemény megalkotását követő napon megszűnik. 
 
A képviselő-testület megbízza Nagy Gábort, hogy a bizottságot 2013. augusztus 12-ére hívja 
össze, a pályázókat a bizottság hallgassa meg, és az elnök a bizottság írásba foglalt 
véleményét a képviselő-testület tagjai részére küldje meg. 
 
Felelős:  Nagy Gábor képviselő, az Ideiglenes Szakértői Bizottság elnöke 
Határidő:  2013. augusztus 13. 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
56/2013. (VIII. 8.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az óvodavezetői állásra pályázók 
meghallgatása és a pályázatok véleményezése céljából létrehozott háromtagú, Ideiglenes 
Szakértői Bizottság tagjává megválasztja Nagy Noémit, a Nyirádi – Halimbai Általános Iskola 
igazgatóját. 
 
A bizottság megbízatása a vélemény megalkotását követő napon megszűnik. 
 
Felelős:  Nagy Gábor képviselő, az Ideiglenes Szakértői Bizottság elnöke 
Határidő:  2013. augusztus 13. 

 

  

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
57/2013. (VIII. 8.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az óvodavezetői állásra pályázók 
meghallgatása és a pályázatok véleményezése céljából létrehozott háromtagú, Ideiglenes 
Szakértői Bizottság tagjává megválasztja Rajkiné Varga Henriettet, a szentgáli Fenyves Óvoda 
vezetőjét. 
 
A bizottság megbízatása a vélemény megalkotását követő napon megszűnik. 
 
Felelős:  Nagy Gábor képviselő, az Ideiglenes Szakértői Bizottság elnöke 
Határidő:  2013. augusztus 13. 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
58/2013. (VIII. 14.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége miatt kizárja Vers 
Istvánné képviselőt az óvodavezetői pályázatok elbírálásáról szóló döntésből. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

59/2013. (VIII. 14.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete titkos szavazással dönt az óvodavezetői 
állásra beadott pályázatokról. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

60/2013. (VIII. 14.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az óvodavezető titkos szavazással történő 
megválasztásának lebonyolítására Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre, melynek  
 
elnöke:  Simon Balázs alpolgármester, 
tagjai:  Csikány Róbertné képviselő, 

               Németh András képviselő. 
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A Szavazatszámláló Bizottság megbízatása a titkos szavazás eredményes lezárását követően 
megszűnik. 
 
Felelős:  Simon Balázs alpolgármester, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke 
Határidő:  azonnal 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

61/2013. (VIII. 14.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata, mint a Nyirádi Nyitnikék Óvoda fenntartója az óvodavezetői 
álláshely betöltésére közzétett pályázati felhívásra beérkezett pályázatokat, az eljárásba 
bevont szervek, valamint az Ideiglenes Szakértői Bizottság véleményét megismerte. 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázatok és a pályázathoz kapcsolódó 
vélemények ismeretében a Nyirádi Nyitnikék Óvoda magasabb vezetői feladatainak ellátására 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony keretében, 2013. augusztus 15. napjától 2018. 
augusztus 14. napjáig terjedő határozott időtartamra Szabóné Kecskés Mária, 8454 Nyirád, 
Park utca 4. szám alatti lakost nevezi ki. 
 
A képviselő-testület az óvodavezető közalkalmazotti illetményét a besorolására irányadó, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény vonatkozó rendelkezései szerint 
határozza meg. A vezetői pótlékát a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet szerint a 
pótlékalap 200 %-ában határozza meg. 
 
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy Szabóné Kecskés Máriának az 
önkormányzattal jelenleg fennálló, határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezésének 
módosítását 2013. augusztus 15. napjával készíttesse elő, azt írja alá, és azzal egyidejűleg a 
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határozott időtartamra szóló vezetői megbízást adja át. 
 
Az intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázatok részét képező vezetési programokat, a 
vezetési programmal kapcsolatosan kialakított véleményeket és a vélemények kialakításával 
kapcsolatos szavazás eredményeit a fenntartó önkormányzat a honlapján közzéteszi. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester és 
               Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  azonnal, illetve 2013. augusztus 15. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

62/2013. (VIII. 14.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata, mint a Nyirádi Nyitnikék Óvoda fenntartója az óvodavezetői 
álláshely betöltésére közzétett pályázati felhívásra beérkezett pályázatokat, az eljárásba 
bevont szervek, valamint az Ideiglenes Szakértő Bizottság véleményét megismerte. 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázatok és a pályázathoz kapcsolódó 
vélemények ismeretében Vers Istvánné – 8454 Nyirád, Ifjúság u. 20. szám alatti lakos – által 
az óvodavezetői álláshelyre benyújtott pályázatot elutasítja.  

 
Indokolás 

 
Vers Istvánné pályázata megfelel a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek, de a képviselő-
testület nem az általa benyújtott pályázatot fogadta el. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről Vers Istvánnét értesítse, 
egyidejűleg intézkedjen a teljes pályázati anyag pályázó részére történő visszaküldéséről. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester és 
               Lovasi Erika jegyző 
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Határidő:  azonnal, illetve 2013. augusztus 22. 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
63/2013. (IX. 12.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Nyirádi Közös Önkormányzati 
Hivatal 2013. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót. 
 
A beszámoló beépül Nyirád Község Önkormányzata 2013. I. félévi költségvetési 
gazdálkodásáról szóló beszámolóba. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 

Határidő:  azonnal 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

64/2013. (IX. 12.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Szociális Segítő Központ 2013. I. 
félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót. 
 
A beszámoló beépül a Nyirád Község Önkormányzata 2013. I. félévi költségvetési 
gazdálkodásáról szóló beszámolóba. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 

Határidő:  azonnal 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

65/2013. (IX. 12.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Nyirád Község Önkormányzata 
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2013. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 

Határidő:  azonnal 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
66/2013. (IX. 12.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bakony-völgye Óvoda 2013. évi 
gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről a határozat megküldésével 
Kislőd polgármesterét tájékoztassa. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2013. szeptember 26. 

  
Postázva Kislőd 
polgármesterének: 
2013. szept. 26. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

67/2013. (IX. 12.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 569.600 Ft + járulékai 153.792 = 723.392 Ft-
tal megemeli a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2013. évi költségvetésében a „közalkalmazottak 
jubileumi jutalma” előirányzatot. 
 
A képviselő-testület az előirányzat-emelés fedezetét az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésében a tartalék terhére biztosítja. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének következő módosítása 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
68/2013. (IX. 12.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013/2014. nevelési évre engedélyezi a Nyirádi 
Nyitnikék Óvoda maximális csoportlétszám emelését mindhárom csoportban 20 %-kal. A kiscsoport 
maximális gyermeklétszámát 30, a középsőcsoport maximális gyermeklétszámát 30 és a nagycsoport 
maximális gyermeklétszámát 30 főben állapítja meg. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

  
Postázva az óvodavezető 
részére: 2013. szept. 26. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

69/2013. (IX. 12.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről és a 
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, 
a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) 
Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésére is figyelemmel a következő határozatot hozza: 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete nem kíván Települési Értéktárat létrehozni. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről – jelen határozat megküldésével 
- tájékoztassa a Veszprém Megyei Közgyűlés elnökét. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal, ill. 2013. szeptember 27. 

  
Postázva a VM Közgyűlés 
elnöke részére: 2013. 
szept. 26. 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
70/2013. (IX. 12.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal kormánymegbízottja által VE-B-004/1636/2013. ügyszámon megküldött, a 2013. 
augusztus 8-án tartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének törvényességi felügyeleti 
eljárásban történő vizsgálata alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 133. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében 
eljárva tett javaslatot, melyet elfogad. 
 
A képviselő-testület a jövőben a Mötv.-nek a személyes érintettséggel kapcsolatos bejelentési 
kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseit betartja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozat megküldésével a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottját tájékoztassa. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2013. szeptember 27. 

  
Postázva VMKH részére: 
2013. szept. 26. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

71/2013. (IX. 12.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális Segítő Központ intézményvezetői 
állására benyújtott pályázatok véleményezésére Eseti Szakértői Bizottságot hoz létre, melynek 
tagjai a következők: 
 
1. Pálinkásné Németh Adrienn szociálpedagógus, családpedagógus, a Veszprém Megyei 
Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye Pápakovácsi Szőci 
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Telephelyének részlegvezetője,  
2. Nagy Renáta mentálhigiénés szakember, a lesenceistvándi "Együtt Egymásért" Szociális 
és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője,  
3. Kovács Károlyné szociálpedagógus, családpedagógus, a Nyirádi Közös Önkormányzati 
Hivatal igazgatási ügyintézője. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a bizottság tagjait kérje fel a beérkezett 
pályázatok véleményezésére, és a véleményt a képviselő-testület tagjai részére küldje meg. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2013. szeptember 23. 
 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

72/2013. (IX. 12.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozik az Éltető Balaton-felvidékért 
Egyesület „Összefogás – összetartás – közös gondolkodás – települési gazdagodás” című 
projektjéhez, és a pályázati támogatással megvalósítani tervezett programhoz 1.300.000 Ft 
előfinanszírozási költséget biztosít, melyet az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület 2015. június 
30-ig visszafizet az önkormányzat részére. 
 
A képviselő-testület az 1.300.000 Ft fedezetét az önkormányzat 2013. évi költségvetésében, a 
tartalék terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről a határozat megküldésével az 
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület elnökét tájékoztassa. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2013. szeptember 27. 

  
Postázva az egyesület 
részére: 2013.szept.26. 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

73/2013. (IX. 12.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Életfa Kárpát-medence Összefogás 
kezdeményezését megismerve úgy határozott, hogy az önkormányzat a Nemzet egységének 
megvalósításához, „Életfa” ültetéséhez egy marék földet adományoz.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről a határozat megküldésével 
Komlóska polgármesterét tájékoztassa, és az egy marék földet Komlóska Község 
Önkormányzata címére - 3937 Komlóska, Rákóczi út 27. - eljuttassa. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2013. szeptember 27. 

  
A föld és a határozat 
postázva Komlóska 
Önkormányzatának:  
2013. szept. 26. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

74/2013. (IX. 12.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a játszótéren lévő, balesetveszélyes állapotú 
hajót elbontatja. 

Indokolás: 
 
A hajó tartószerkezeti elemei korhadtak, a javítási munkák az összes szerkezeti elem cseréjével 
lennének megvalósíthatók. A javítás költsége ≈ 1.500.000 Ft + ÁFA, a felújítás gazdaságtalan 
lenne.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a játszótéren lévő hajó elbontására a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
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Határidő:  2013. szeptember 30. 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
75/2013. (IX. 12.) határozat 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elutasítja a „Fagyöngy eszpresszó” 
üzemeltetőjének, Kapa György vállalkozónak a kérését, mely a fagylalt mozgóárusításának 
szabályozására irányul. 
 

Indokolás: 
 
Az önkormányzatnak nincs hatásköre és illetékessége arra, hogy a mozgóárusítást szabályozza. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről a határozat megküldésével 
Kapa György vállalkozót tájékoztassa. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2013. szeptember 27. 

  
Postázva Kapa György 
részére: 2013.szept.26. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

76/2013. (IX. 12.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete nem támogatja az iskola intézményegység-
vezetőjének a Nyirád, Szabadság utca 1. szám alatti iskolaépületben lévő, önkormányzati 
tulajdonú szolgálati lakás pedagógus számára történő bérbeadása iránti kérelmét, mert jelen 
állapotában a lakást nem használható, felújításra szorul. 
 
A felújításról a képviselő-testület az önkormányzat anyagi helyzetétől függően, a 2014. évi 
költségvetés tervezésekor dönt. 
 

  
Postázva Németh 
Andrásné Farkas Gabriella 
részére: 2013.szept.26. 
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről a határozat megküldésével az 
iskola intézményegység-vezetőjét tájékoztassa. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2013. szeptember 27. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

77/2013. (IX. 12.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elutasítja Tapolca város polgármesterének 
kérését, melynek tárgya a tapolcai iskolákba, óvodába bejáró, nyirádi lakos gyermekek iskolai 
étkeztetésének támogatása. 
 

Indokolás: 
 
Nyirád Község Önkormányzata minden nyirádi lakos gyermek részére biztosítani tudja Nyirádon 
az étkeztetést, és anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy a vidékre járó gyermekek 
étkeztetéséhez hozzájáruljon. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről Tapolca város polgármesterét a 
határozat megküldésével tájékoztassa. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2013. szeptember 27. 

 
 
 
 

  
Postázva Tapolca 
polgármesterének: 2013. 
szept. 26. 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
78/2013. (IX. 12.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. szeptember 16. napjától a 2013/2014. 
nevelési évre a Nyirádi Nyitnikék Óvoda nyitvatartási idejét 630 és 1630 óra között állapítja meg. 
 
A képviselő-testület megbízza az óvodavezetőt, hogy döntéséről az óvodás gyermekek szüleit 
tájékoztassa. 
 
Felelős:  Szabóné Kecskés Mária óvodavezető 
Határidő:  2013. szeptember 13. 

 

  
Postázva az óvodavezető 
részére: 2013.szept.26. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

79/2013. (IX. 26.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 
2013-2014. nevelési évre vonatkozó munkatervét, és véleménye szerint a munkaterv megfelel 
a fenntartói elvárásoknak. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy véleményéről az óvodavezetőt a 
határozat megküldésével tájékoztassa. 
 
Felelős:   Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2013. október 10. 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
80/2013. (IX. 26.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással dönt a Szociális Segítő 
Központ intézményvezetői állására beérkezett pályázatokról. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

81/2013. (IX. 26.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete - az általa létrehozott Szakértői Bizottság 
írásba foglalt véleményét is mérlegelve – teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony keretében, határozott időre, 2013. október 1. napjától 2018. szeptember 30. napjáig 
kinevezi Molnárné Farkas Rita (szül. Farkas Rita, Pécs, 1981. 01. 05.) 8330 Sümeg, Vajda 
Ignác u. 9. szám alatti lakost az önkormányzat fenntartásában lévő Szociális Segítő Központ 
(8454 Nyirád, Park u. 1/A.) intézményvezetői (magasabb vezető) és egyben családgondozó 
feladatainak ellátására. 
 
Garantált illetményét a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 
CLXXXVIII. törvény 11. melléklete szerint, a magasabb vezetői pótléka mértékét a pótlékalap 
250 %-ában állapítja meg. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy Molnárné Farkas Rita közalkalmazotti 
kinevezésének módosítására intézkedjen. 
 
Felelős:       Sarkadi-Nagy András polgármester 
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Határidő:  2013. szeptember 30. 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
82/2013. (IX. 26.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elutasítja Lecsek Zsuzsanna 8400 Ajka, 
Petőfi u. 21. 2/8. szám alatti lakos pályázatát, melyet az önkormányzat fenntartásában lévő 
Szociális Segítő Központ intézményvezetői állásának betöltésére nyújtott be. 
 

Indokolás 
 
Lecsek Zsuzsanna pályázata szakmailag megfelel a pályázati kiírásnak, azonban formai hibát 
tartalmaz, mert pályázatához nem csatolta a képesítését igazoló okiratok másolatát. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről a pályázót értesítse, és a 
benyújtott pályázati anyagát részére küldje vissza.  
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2013. október 11. 
 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

83/2013. (IX. 26.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „Az Észak-balatoni 
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 
kódszámú projekt” című előterjesztést, mellyel összefüggésben a következő határozatot hozza:  
A képviselő-testület a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat megvalósítását támogatja. Az önkormányzat 
a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 pályázathoz ezúton igazolja, hogy az általa, ill. kijelölt 
közszolgáltatója által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és a 
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Megvalósíthatósági Tanulmányban feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, 
továbbá a Megvalósíthatósági Tanulmányban bemutatott üzemeltetési koncepciót ismeri és 
elfogadja.  
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2013. október 11., illetve folyamatos 

 
 

--/2013. (IX. 26. 
 
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül egyetért azzal, hogy az „Iskola a Gyermekeinkért” Közalapítvány új 
kuratóriumi tagja Bokor Ferenc legyen. 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

84/2013. (X.11.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok szociális célú 
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X.4.) BM rendelet 
alapján támogatási igényt nyújt be 132 m3 kemény lombos fafajta mennyiségre. 
 
A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a 132 m3 szociális tűzifa 
vásárlásához 2.000 Ft/erdei m3 + ÁFA önrészt biztosít. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a támogatás 
igénybejelentésének elkészítéséről és a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásáról 
gondoskodjon. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester és  

Lovasi Erika jegyző 

  
A pályázat határidőben 
benyújtva 
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Határidő:  2013. október 15. 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
85/2013. (X. 11.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata a 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás 
igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való 
ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről szóló 90/2013. (X.7.) VM rendeletben 
foglaltak szerint a lakossági csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatási 
igényt nyújt be. 
 
A támogatási igény összege: 7.780.200 Ft. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a támogatás pályázati 
igénybejelentésének elkészítéséről és a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásáról 
gondoskodjon. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 

Lovasi Erika jegyző 
Határidő: 2013. október 15. 

  
A pályázat határidőben 
benyújtva 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

86/2013. (X.31.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Nyirádi Közös Önkormányzati 
Hivatal 2013. III. negyedéves költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
87/2013. (X.31.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Nyirád-Szőc Községek 
Körjegyzősége 2013. III. negyedéves költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

88/2013. (X.31.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Szociális Segítő Központ 2013. 
III. negyedéves költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

89/2013. (X.31.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2013. 
III. negyedéves költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 

 

 201

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
90/2013. (X.31.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Nyirád Község Önkormányzata 
és intézményei 2013. III. negyedéves költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

91/2013. (X.31.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Nyirádi Közös Önkormányzati 
Hivatal 2014. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

92/2013. (X.31.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Szociális Segítő Központ 2014. 
évre vonatkozó költségvetési koncepcióját. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
93/2013. (X.31.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2014. 
évre vonatkozó költségvetési koncepcióját. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

94/2013. (X.31.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Nyirád Község Önkormányzata és 
intézményei 2014. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

95/2013. (X.31.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 3/2007. (I.10.) határozatával létrehozott 
Szociális Segítő Központ alapító okiratát 2013. november 21-i hatállyal a következők szerint 
módosítja: 
 
1. Az alapító okirat bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 

  
Kapta: 
- MÁK 
- Szoc.Seg.Kp. vezetője 
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„Nyirád Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, illetve az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján a következő egységes 
szerkezetű alapító okiratot adja ki:” 
 
2. Az alapító okirat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„2. Az Intézmény székhelye, címe: 8454 Nyirád, Park utca 1/A.” 
 
3. Az alapító okirat 8. pontja, az alaptevékenység szakfeladatai 8810111 szakfeladata helyébe a 
következő rendelkezés lép:  
 

„8. Az alaptevékenység szakfeladatai: 
 

8810111 Idősek nappali ellátása 
Kapacitásmutató: férőhelyek száma 30 fő 
Feladatmutató: ellátást igénylők száma, 
Teljesítménymutató: ellátottak száma” 

 
4. Az alapító okirat 9. c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„9. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: 
c) Gazdasági, pénzügyi feladatait a Nyirádi Közös Önkormányzata Hivatal látja 

el.” 
 
5. Az alapító okirat 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„11. Jelen, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat hatályba lépésének 
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napja 2013. november 21.” 
 
6. Az alapító okirat 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„14. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazotti jogviszony 
keretében, illetve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján munkaviszony 
keretében foglalkoztatottak az intézménynél foglalkoztatási jogviszonyban állók.”  
 
7. Az alapító okirat záradéka helyébe a következő záradék lép: 
 
„Záradék: Az alapító okiratot Nyirád Község Önkormányzata a 89/2011. (XII.19.) és a 95/2013. 
(X.31.) határozatával módosította, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot a 95/2013. (X.31.) határozatával fogadta el.” 
 
A képviselő-testület a jelen és a 89/2011. (XII.19.) képviselő-testületi határozattal módosított 
alapító okiratot egységes szerkezetben fogadja el, mely okirat e határozat melléklete. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy intézkedjen a Magyar Államkincstárnál a 
változások törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetéséről. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2013. november 4. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
96/2013. (X.31.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Bakony-völgye Óvoda pénzügyi 
elszámolását, melyre a közös fenntartású intézmény 2013. június 30-ával történt megszűnése 

  
Postázva Kislőd 
Önkormányzatának: 2013. 
nov. 12. 
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miatt került sor. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről a határozat megküldésével 
Kislőd Község Önkormányzatát – mint volt gesztor önkormányzatot – tájékoztassa. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2013. november 15. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
97/2013. (X.31.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete belső ellenőrzés keretében megvizsgáltatja 
az önkormányzati fenntartású konyha nyersanyagnorma felhasználását és 
létszámgazdálkodását. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy ezen ellenőrzési célra két belső ellenőrtől 
kérjen árajánlatot, és a kedvezőbb ajánlatot adó belső ellenőrrel kössön az ellenőrzés 
lefolytatására vonatkozóan megállapodást. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2013. november 30. 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

98/2013. (X.31.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
által meghatározott és közzétett, az Ajkai járásban Nyirád településre vonatkozó, kötelező 
felvételt biztosító általános iskolai körzethatár-tervezettel. 

  
Postázva: 2013.nov.15. 
e-mailben: 2013.nov.14. 
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatot a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Oktatási Főosztályának küldje meg. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2013. november 15. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
99/2013. (XII.5.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Veszprém Megyei 
Mozgássérültek Egyesülete Halimba, Szőc, Nyirád Csoportjának működéséről szóló 
tájékoztatót. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

100/2013. (XII.5.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 
működéséről szóló beszámolót. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 

 

 207

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

101/2013. (XII.5.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2013. évi 
költségvetésében a dologi kiadások terhére 240.000 Ft-ot átcsoportosít a személyi juttatások 
javára. 
 
Ez az összeg szolgál fedezetül az óvodai dolgozók részére eseti illetmény-kiegészítés 
kifizetésére. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester és 
  Szabóné Kecskés Mária óvodavezető 
Határidő:  2013. december 20. 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
102/2013. (XII.5.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Konyha működéséről szóló 
beszámolót. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
103/2013. (XII.5.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja a Szociális Segítő Központ 2013. 
évi költségvetését. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester és  
   Molnárné Farkas Rita intézményvezető 
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Határidő:  azonnal 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
104/2013. (XII.5.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja a Nyirádi Közös Önkormányzati 
Hivatal 2013. évi költségvetését. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester és Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  azonnal 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

105/2013. (XII.5.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2013. 
évi költségvetését. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester és 

               Szabóné Kecskés Mária óvodavezető 
Határidő:  azonnal 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

106/2013. (XII.5.) határozata 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 10-i hatállyal a következők 
szerint módosítja a Nyirád-Szőc Községek Körjegyzősége ügyrendjét, melyet 2012. június 2-i 
hatállyal a 23/2012. (IV.26.) határozatával hagyott jóvá: 
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1. Nyirád-Szőc Községek Körjegyzősége ügyrendjében (a továbbiakban: ügyrend) a 
„Nyirád-Szőc Községek Körjegyzősége” szövegrész helyébe a „Nyirádi Közös Önkormányzati 
Hivatal” szöveg lép. 
 
2. Az ügyrendben a „körjegyzőség” szövegrész helyébe a „Hivatal” szöveg lép. 
 
3. Az ügyrendben a „körjegyző” szövegrész helyébe a „jegyző” szöveg lép. 
 
4. Az ügyrend 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„2. A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) adószáma: 15803397-1-
19” 
 
5. Az ügyrend 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„3. A Hivatal számlavezetője, számlaszáma: OTP Bank Nyrt. Észak-Dunántúli Régió Tapolca, 
11748052-15803397” 
 
6. Az ügyrend 30. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„30. Az igazgatási és titkársági csoport létszáma 3 fő, tagjai a következők: 
a) 1 fő anyakönyvvezető - igazgatási ügyintéző, 
b) 1 fő szociális- és gyámügyi ügyintéző, 
c) 1 fő titkársági ügyintéző.” 
d)  
7. Az ügyrend 33. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
„33. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai a belső ellenőrzési kötelezettséget eseti 
megbízási szerződés keretében, bejegyzett könyvvizsgáló megbízásával látják el.” 
 
8. Az ügyrend 42. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„42. A jegyző ügyfélfogadási rendje Nyirádon: 
  hétfő:        1400 –1600 óra között 
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csütörtök: 1000 – 1200 óra között” 
 

9. Az ügyrend 43. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„43. A jegyző ügyfélfogadási rendje Szőcön: 
kedd:     1000 – 1200 óra között” 
 
10. Az ügyrend 44. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„44. A Hivatal általános ügyfélfogadási rendje Nyirádon: 
hétfő:            14 -16 óráig 
kedd:            8 -16 óráig 
szerda:         zárt nap    (kivéve haláleset anyakönyvezése) 
csütörtök:    8 -16 óráig 
péntek:        8 -12 óráig” 
 
11. Az ügyrend 45. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„45. A Hivatal ügyfélfogadási rendje (kérelmek átvétele, fénymásolás, felvilágosítás nyújtása) a 
Szőci Ügyfélszolgálati Helyen (Szőc, Kossuth L. u. 41.): 
kedd:             700 – 1500 óráig 
csütörtök:    900 – 1700 óráig” 
 
12. Az ügyrend 50. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„50. A munkaidő napi megoszlása Szőcön: 
kedd:    700 – 1530 óráig 
csütörtök:      900 – 1730 óráig 

Az étkezési idő 30 perc.” 
 

13. Az ügyrend 53. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„53. A Hivatal ügyrendjét 2012. június 2-i hatállyal Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a 23/2012. (IV. 26.) határozatával, Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
71/2012. (V.30.) határozatával hagyta jóvá, és 2013. december 10-i hatállyal Nyirád Község 
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Önkormányzata Képviselő-testülete a 106/2013. (XII.5.) határozatával, Szőc Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete a 81/2013. (XI.28.) határozatával módosította.” 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2013. december 10. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
107/2013. (XII.5.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Nyirádi Közös Önkormányzati 
Hivatal 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

108/2013. (XII.5.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete nem él azzal a lehetőséggel, hogy az 
önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű-vagyont térítésmentesen állami tulajdonba adja. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 
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2014 
 
 

---/2014. (I.23.) 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül egyetért a polgármester javaslatával, mely szerint a mai ülésen nem 
tárgyalja meg a szociális ellátásokról szóló rendelettervezetet, hanem a következő képviselő-
testületi ülésen a szociális igazgatásra, valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokra 
vonatkozó szabályokat egy rendelettervezet keretében tárgyalja. Kérik a jegyzőt ennek 
előkészítésére. 
 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2014. (II.5.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 35.403 eFt bevételi és 35.403 eFt kiadási 
főösszeggel elfogadja a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését. 
 
A közös hivatal - mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv - költségvetése 
beépül a gesztor, Nyirád Község Önkormányzata költségvetésébe. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2014. (II.5.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű képviselő-
testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2014. (II.5.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az átruházott hatáskörben a 
polgármester által hozott döntésekről szóló beszámolót. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2014. (II.5.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a képviselő-testület 2014. évi 
munka- és üléstervét. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal, ill. 2014. december 31. 
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---/2014. (II.5.) 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül egyetért a polgármester javaslatával, mely szerint 2014-ben a nyirádi civil 
szervezetek támogatása a következő legyen: 
 
Sportegyesület     958 eFt 
Kézilabda csapat     160 eFt 
Nagycsaládosok Egyesülete   148 eFt 
Mozgássérültek Egyesülete   148 eFt 
Nyugdíjas Klub     148 eFt 
Polgárőrség     255 eFt 
Nyirád Községért Közalapítvány    56 eFt 
Összefogás Nyirádért Egyesület    30 eFt 
Iskolai Sportkör       80 eFt 
Veszprém Megyei Tűzoltó Szövetség   16 eFt 
Leader Akciócsoport      85 eFt 
Összesen:            2.084 eFt 
 
Ezen felül a képviselő-testület 87 eFt-ot tartalékol az önkormányzati rendezvények költségeire. 
 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2014. (II.5.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 11.162 eFt bevételi és 11.162 eFt kiadási 
főösszeggel elfogadja a Szociális Segítő Központ 2014. évi költségvetését. 
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A Szociális Segítő Központ, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
költségvetése beépül Nyirád Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésébe. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2014. (II.5.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 42.233 eFt bevételi és 42.233 eFt kiadási 
főösszeggel elfogadja a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2014. évi költségvetését. 
 
Az óvoda - mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv - költségvetése beépül 
Nyirád Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésébe. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2014. (II.5.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége ellenére nem zárja 
ki Andrónyi Miklós képviselőt az általa felajánlott önkormányzati képviselői és Szociális és 
Egészségügyi Bizottsági tagsági tiszteletdíja felhasználásáról szóló döntésből. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2014. (II.5.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége ellenére nem zárja 
ki Németh András képviselőt az általa felajánlott önkormányzati képviselői tiszteletdíj 
felhasználásáról szóló döntésből. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2014. (II.5.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége ellenére nem zárja 
ki Nagy Gábor képviselőt az általa felajánlott önkormányzati képviselői tiszteletdíj 
felhasználásáról szóló döntésből. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2014. (II.5.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége ellenére nem zárja 
ki Csikány Róbertné képviselőt az általa felajánlott, a Szociális és Egészségügyi Bizottsági 
tagság után járó tiszteletdíj felhasználásáról szóló döntésből. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 

 

 217

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2014. (II.5.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Andrónyi Miklós, Németh András, 
Nagy Gábor és Csikány Róbertné képviselők által felajánlott képviselői tiszteletdíjakat az 
alábbiakban részletezettek szerint, és jóváhagyja, hogy 
 
1. Andrónyi Miklós képviselő 2014. január 1-jétől 2014. szeptember 30. napjáig lemond az 
önkormányzati képviselői és a Szociális és Egészségügyi Bizottsági tagsági tiszteletdíjáról. A 
havi összesen 30.480 Ft-ot az önkormányzat a nyirádi templom felújítására támogatásként a 
Nyirádi Római Katolikus Plébánia javára, a tárgy hónapot követő 10. napig átutalja; 
 
2. Németh András képviselő 2014. január 1-jétől 2014. szeptember 30. napjáig lemond az 
önkormányzati képviselői tiszteletdíjáról. A havi összesen 26.670 Ft-ból az önkormányzat 
13.335 Ft-ot a nyirádi templom felújítására támogatásként a Nyirádi Római Katolikus Plébánia 
javára, 13.335 Ft-ot pedig az Összefogás Nyirádért Egyesület részére támogatásként a tárgy 
hónapot követő 10. napig átutalja; 
 
3. Nagy Gábor képviselő 2014. január 1-jétől 2014. szeptember 30. napjáig lemond az 
önkormányzati képviselői tiszteletdíjáról. A havi 26.670 Ft-ot az önkormányzat a Nyirádi Civil 
Ház fejlesztésére fordítja; 
 
4. Csikány Róbertné képviselő 2014. február 1-jétől 2014. szeptember 30. napjáig lemond a 
Szociális és Egészségügyi Bizottsági tagsági tiszteletdíjáról. A havi 3.810 Ft-ot az 
önkormányzat a nyirádi templom felújítására támogatásként a Nyirádi Római Katolikus 
Plébánia javára, a tárgy hónapot követő 10. napig átutalja. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2014. március 10, ill. folyamatos 2014. szeptember 30-ig 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2014. (II.5.) határozata 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja Nyirád 
Község Önkormányzata 2014. évi belső ellenőrzési tervét. 
Az ellenőrzési tervet a határozat melléklete tartalmazza. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2014. december 31. 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2014. (II. 13.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8/2014. (I.31.) BM rendelet alapján a 
2014. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a 
Magyar Államkincstár felé. A Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert az állami 
támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.  
 
Felelős:       Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2014. február 14. 
 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2014. (II.13.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésében foglaltak szerint felülvizsgálta a Nyirád Község Roma 
Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületével 2012. június 29-én a Roma Nemzetiségi 
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Önkormányzat működési feltételeinek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan 
megkötött együttműködési megállapodást. 
 
A képviselő-testület megállapítja, hogy a 46/2012. (VI. 28.) képviselő-testületi határozattal 
elfogadott, és a 6/2013. (II.14.) határozattal módosított együttműködési megállapodásban 
rögzített szabályok módosítást nem igényelnek. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről Nyirád Község Roma 
Nemzetiségi Önkormányzatának elnökét értesítse. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2014. február 20. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
15/2014. (III.3.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az 
adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásáról 
szóló 10/2014. (II.19.) BM rendelet szerint a település belterületén út- és járdafelújításra a 
következők szerint: 
 
1. Akácfa utca burkolat-felújítása bruttó     5.294.243 Ft 
2. Akácfa utca és Deák Ferenc utca közötti kicsatlakozás  
         burkolat-felújítása bruttó       2.037.601 Ft 
3. Deák Ferenc utca burkolat-felújítása bruttó    2.344.603 Ft 
4. Sport utca burkolat-felújítása bruttó     5.244.103 Ft 
5. Járdafelújítás a Széchenyi és a Szabadság utcában bruttó  5.089.139 Ft 

Összesen bruttó:       20.009.689 Ft 
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Igényelt pályázati támogatás: 20.000.000 Ft 
Önkormányzati saját forrás:          9.689 Ft 

 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2014. március 6. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
16/2014. (III.3.) határozata 

 
Rák Károly tulajdonos kérésére Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete azzal a 
feltétellel adja előzetes elvi hozzájárulását a Nyirád 0201/20 hrsz-ú területen üdülőfalu és 
szabadidőpark létrehozásához, ha az érintett területből a horgásztó vízfelületétől számított 10 
m-es földsávot a tulajdonos térítésmentesen odaajándékoz Nyirád Község Önkormányzata 
javára, vízi tanösvény létrehozása céljából. 
 
A képviselő-testület az üdülőfalu és szabadidőpark terveinek ismeretében tudja a 
megvalósításhoz a végleges hozzájárulását megadni. 

 
A tervezett fejlesztés Nyirád Község Önkormányzata rendezési tervével nem ellentétes. A 
terület besorolása KSP övezeti jelű sport, szabadidő terület.  
 

Beépítési mód K - szabadon álló 
Kialakítható telek területe nincs kikötés 
Kialakítható telek szélessége nincs kikötés 
Megengedett legnagyobb beépítettség K –10 % 
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Megengedett legkisebb építménymagasság K – 2,0 m 
Megengedett legnagyobb építménymagasság K – 7,5 m 
Megengedett legkisebb zöldfelület 50 % 

 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről Rák Károly tulajdonost 
értesítse. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2014. március 18. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
17/2014. (III.12.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. tv. 24. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a szavazatszámláló 
bizottságok tagjaivá és póttagjaivá az alábbi személyeket választja meg: 
 
1. számú szavazatszámláló bizottság: 
1. Buzás Erzsébet  8454 Nyirád, Ady E. u. 1.  tag 
2. Németh Lajosné 8454 Nyirád, Ifjúság u. 6.            tag 
3. Turi Jánosné  8454 Nyirád, Dózsa Gy. u. 75. tag 
4. Stumpf Lászlóné 8454 Nyirád, Alkotmány u. 14. póttag 
5. Szőke Erika  8454 Nyirád, Alkotmány u. 27. póttag 
 
2. számú szavazatszámláló bizottság: 
1. Németh Lászlóné 8454 Nyirád, Béke u. 42.  tag 
2. Hoffmann Istvánné 8454 Nyirád, József A. u. 5. tag 
3. Laczkó Józsefné 8454 Nyirád, Ifjúság u. 2.  tag 
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4. Kovács Eszter  8454 Nyirád, Ifjúság u. 3.  póttag 
5. Osvald Tibor Árpádné 8454 Nyirád, Rózsa u. 10.            póttag 
 
Nemzetiségi szavazókör szavazatszámláló bizottsága: 
1. Szmollár István   8454 Nyirád, Sport u. 8.  tag 
2. Szabó Zsuzsanna  8454 Nyirád, Május 1. u. 6. 1/1. tag 
3. Piller Gabriella   8454 Nyirád, József A. u. 30. tag 
4. Lisztóczki Mária   8454 Nyirád, Sport u. 2.            póttag 
5. Hockné Keringer Nikolett 8454 Nyirád, Széchenyi u. 41. póttag 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2014. március 17. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
18/2014. (IV. 17.) 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 2014/2015. nevelési évre 
vonatkozó beiratkozás időpontját 2014. május 19. és 2014. május 20. napján 800 órától 1630 
óráig, az indítható óvodai csoportok számát 3 csoportban határozza meg. 
 
Az óvoda felvételi körzete Nyirád község közigazgatási területe. 
 
A képviselő-testület felhívja az intézményvezető figyelmét, hogy a beiratkozás során a 
vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján járjon el. 
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Férőhelyek betöltésének sorrendje: 
 
1. A gyermek az év folyamán betölti vagy betöltötte az 5. életévét és az óvoda felvételi 
körzetében lakik. 
2. A gyermek a 3. életévét betöltötte, halmozottan hátrányos helyzetű, és a gyámhatóság 
kezdeményezte a felvételt. 
3. A gyermek a 3. életévét betöltötte és halmozottan hátrányos helyzetű. 
4. A gyermek a 3. életévét betöltötte. 
5. A gyermek a felvételétől számított fél éven belül a 3. életévét betölti. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjon az óvodai 
beiratkozás idejéről és az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról szóló 
közlemény közzétételéről. 
 
Felelős:  

a közzétételért:    Sarkadi-Nagy András polgármester és Lovasi Erika jegyző 
a szülők értesítéséért:  Szabóné Kecskés Mária intézményvezető 

 
Határidő:  

a közzétételre:   2014. április 18. 
a szülők értesítésére:  2014. június 19. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
19/2014. (IV. 17.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbiztonság növelését szolgáló 
önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV.1.) BM rendelet szerint pályázatot 
nyújt be térfigyelő kamerarendszer kiépítési költségének támogatására.  
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A projekt támogatása esetén az önkormányzat a következő helyszínekre telepít kamerákat: 
 
1. Dózsa György utca Sümeg felőli bejárata (vízmű telephely sarka) Sümeg felőli forgalom 
2. Széchenyi utca és Park utca sarkán a piactéren elhelyezve, piacra nézve  
3. Széchenyi utca és Park utca sarkán a piactéren elhelyezve, az óvodára nézve 
4. Széchenyi utca 34/A.; tornaterem falán elhelyezve, játszótérre nézve 
5. József Attila utca és Dózsa György utca kereszteződése 
6. József Attila utca és az Alkotmány utca sarka, Devecser felőli forgalom 
7. József Attila utca és az Alkotmány utca sarka, autóbusz megálló 
8. József Attila utca 49.; az utca Tapolca felőli vége, utolsó ház sarkán elhelyezve, Tapolca 
felőli forgalom 

A térfigyelő kamerarendszer kiépítésének bruttó költsége a Nyugalom Biztonsági és 
Vagyonvédelmi Kft. – 8200 Veszprém, Szabadság tér 2. – árajánlata alapján 3.592.376 Ft, 
ezen összegre nyújtja be pályázati támogatási igényét az önkormányzat. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázat elkészítéséről és 
határidőben történő benyújtásáról gondoskodjon. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester és 
   Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2014. április 23. elektronikus úton 
   2014. április 24. postai úton 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
20/2014. (IV. 30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja a Nyirádi Közös Önkormányzati 
Hivatal 2013. évi költségvetését.  
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Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2014. (IV. 30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Nyirádi Közös Önkormányzati 
Hivatal 2013. évi zárszámadását és pénzmaradvány elszámolását.  
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

22/2014. (V.29.) 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 2013. 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: 2014. június 13. 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

23/2014. (V.29.) határozata 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10.000 Ft névértékű DRV Zrt. részvényt 
vásárol a névértékkel megegyező összegért, melynek célja, hogy a településen vízi-közmű 
szolgáltatást végző cégben tulajdont szerezzen. 
 
A képviselő-testület a részvény árának fedezetét az önkormányzat 2014. évi költségvetésében, 
az egyéb dologi kiadások terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a részvény-átruházási szerződés aláírásával. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy gondoskodjon a részvény árának átutalásáról a 
Társaság bankszámlájára. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester és Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2014. június 16. 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

24/2014. (V.29.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény 33. § (1) bekezdésében és a 6. § (1) bekezdésében foglaltak szerint meghatározza az 
önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervét.  
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal, ill. 2014. december 31. 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

25/2014. (V.29.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a Bau Mondi Kft.-t – 8315 
Gyenesdiás, Vörösmarty u. 34. – a nyirádi piac védő-tetője lambériázásával, 140 m2 felületen. 
 
A munka ellenértéke 500.000 Ft, melynek fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 
2013. évi költségvetése pénzmaradványának terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a munka megrendelésével. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2014. június 4. 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

26/2014. (V.29.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 13-án falunapot rendez, 
melynek költségeire 1.000.000 Ft-ot különít el az önkormányzat 2014. évi költségvetésében. 
 
A költségek fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének 
pénzmaradványa terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a falunap előkészítéséről és 
megszervezéséről gondoskodjon. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2014. szeptember 13. 

 
39/2014. 
(VIII.28.) 

határozattal 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

27/2014. (VI. 26.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja az 
önkormányzat 2013. évi zárszámadásához csatolt vagyonkimutatást, mely az önkormányzat 
és intézményei saját vagyonának adatait mutatja be. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

 

  

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
28/2014. (VII. 31.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal által tett javaslatot, és a jövőben fokozott figyelmet fordít a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint a közbeszerzési terv 
elfogadása határidejének betartására. 
 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal és folyamatos 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

29/2014. (VII.31.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az 
önkormányzatnál 2014. júniusában tartott belső ellenőrzési jelentést, melynek tárgya a 2012. 
évi házi pénztár kezelés vizsgálata volt. 
 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  azonnal 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

30/2014. (VII.31.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége ellenére nem zárja 
ki Sarkadi-Nagy András polgármestert, a polgármester jubileumi jutalmáról szóló döntésből. 
 
Felelős:   Simon Balázs alpolgármester 
Határidő: azonnal 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

31/2014. (VII.31.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sarkadi-Nagy Andrást, Nyirád község 
polgármesterét 35 év közszolgálati jogviszonyban eltöltött idő után négyhavi illetményének 
megfelelő összegben, bruttó 1.314.000 Ft, azaz Egymillió-háromszáztizennégyezer forint 
jubileumi jutalomban részesíti. A polgármester közszolgálati jogviszonyának kezdete 1979. 
augusztus 1. 
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A képviselő-testület határozatát a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
150. § (1) bekezdése, (2) bekezdés c) pontja alapján hozta, a jubileumi jutalom fedezetét az 
önkormányzat 2014. évi költségvetésében, a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő 
járulékok előirányzata terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a jubileumi jutalom kifizetéséről gondoskodjon. 
 
Felelős:     Lovasi Erika jegyző 
Határidő:   2014. augusztus 1. 

 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
32/2014. (VII.31.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete bruttó 1 millió forintot biztosít jutalom címén 
a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói részére. 
A jutalom fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésében, a 
személyi juttatások előirányzata terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a jutalom kifizetéséről gondoskodjon. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2014. augusztus 15. 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

33/2014. (VIII. 28.) határozata 
 

1. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény 11. § rendelkezései alapján az ellátásért felelős kötelezettségébe 
tartozó, a DRV Zrt. által elkészített, 15 éves időtartamra szóló Gördülő Fejlesztési Tervet 
elfogadja. 

 
2. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a fejlesztési tervben szereplő beruházások pénzügyi 

fedezete az önkormányzatnál elkülönítetten kezelt eszközhasználati díj, a tervben 
szereplő beruházásokra ezen felül egyéb forrást a képviselő-testület biztosítani nem tud. 
 

3. A képviselő-testület a DRV Zrt. által elkészített, és az ellátásért felelős által jóváhagyott, 
15 éves időtartamra szóló Gördülő Fejlesztési Terv Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal részére történő megküldésével a település vízi-közművét üzemeltető 
DRV Zrt.-t (8600 Siófok, Tanácsház utca 7.) bízza meg. 

 
4. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről a DRV Zrt.-t a határozat 

megküldésével tájékoztassa. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 
  2. pont: folyamatos 
  3. pont: 2014. szeptember 15. 
  4. pont: 2014. szeptember 1. 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

34/2014. (IX. 28.) határozata 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. tv. 23. §-ában biztosított jogkörében eljárva a helyi választási bizottság tagjaivá és 
póttagjaivá az alábbi személyeket választja meg: 

 
 1. Bódisné Szencz Anikó 8454 Nyirád, Május 1. u. 11. tag 
 2. Merics Erika  8454 Nyirád, Alkotmány u. 33. tag 
 3. Tulok Zsoltné  8454 Nyirád, Nyírfa u. 7.  tag 
 4. Tóth Valéria  8454 Nyirád, Dózsa Gy. u. 31. póttag 
 5. Vrábel Miklósné  8454 Nyirád, Petőfi S. u. 7. póttag 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tagok eskütételéről gondoskodjon. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző,  

eskütétel vonatkozásában Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2014. augusztus 31.,  

eskütétel vonatkozásában 2014. szeptember 2. 
 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

35/2014. (IX. 28.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja a 17/2014. (III.12.) határozatát, 
az 1. számú szavazatszámláló bizottság lemondott tagja, Németh Lajosné helyére a 
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 24. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva Tasner Istvánné Nyirád, Dózsa Gy. u. 18. számú lakost választja meg, így a 
szavazatszámláló bizottságok tagjai és póttagjai a következő személyek: 
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1. számú szavazatszámláló bizottság: 
1. Buzás Erzsébet 8454 Nyirád, Ady E. u. 1.  tag 
2. Tasner Istvánné 8454 Nyirád, Dózsa Gy. u. 18.   tag 
3. Turi Jánosné 8454 Nyirád, Dózsa Gy. u. 75. tag 
4. Stumpf Lászlóné 8454 Nyirád, Alkotmány u. 14. póttag 
5. Szőke Erika 8454 Nyirád, Alkotmány u. 27. póttag 
 
2. számú szavazatszámláló bizottság: 
1. Németh Lászlóné 8454 Nyirád, Béke u. 42.  tag 
2. Hoffmann Istvánné 8454 Nyirád, József A. u. 5. tag 
3. Laczkó Józsefné 8454 Nyirád, Ifjúság u. 2.  tag 
4. Kovács Eszter  8454 Nyirád, Ifjúság u. 3.  póttag 
5. Osvald Tibor Árpádné    8454 Nyirád, Rózsa u. 10.  póttag 
 
Nemzetiségi szavazókör szavazatszámláló bizottsága: 
1. Szmollár István  8454 Nyirád, Sport u. 8.  tag 
2. Szabó Zsuzsanna 8454 Nyirád, Május 1. u. 6. 1/1. tag 
3. Piller Gabriella  8454 Nyirád, József A. u. 30. tag 
4. Lisztóczki Mária  8454 Nyirád, Sport u. 2.  póttag 
5. Hockné Keringer Nikolett 8454 Nyirád, Széchenyi u. 41. póttag 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző, 
  eskütétel vonatkozásában: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2014. szeptember 2. 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

36/2014. (IX. 28.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyszeri, 40.000 Ft összegű támogatásban 
részesíti dr. Tóth Noémi Csilla, 8454 Nyirád, Deák F. u. 2. szám alatti lakost. 
 
Dr. Tóth Noémi Csilla a támogatás fejében futóversenyeken Nyirád település színeiben indul, 
olyan pólót visel, melyen a „Nyirád” felirat látható. A pólók elkészítéséről a támogatott 
gondoskodik, és rendszeresen tájékoztatja a testületet arról, hogy mikor és mely versenyeken 
indult Nyirád színeiben. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a döntéséről az érintettet értesítse, a támogatási 
szerződés elkészítéséről gondoskodjon, és a szerződés aláírását követő 5 napon belül a 
támogatás átutalásáról intézkedjen. 
 
A képviselő-testület a támogatás fedezetét az önkormányzat 2014. évi költségvetésében, az 
egyéb dologi kiadások terhére biztosítja. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester és Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  Az ügyfél értesítésére: 2014. szeptember 12., 
  a szerződés megkötésére: 2014. szeptember 30. 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

37/2014. (VIII. 28.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 1-jei hatállyal a 
következők szerint módosítja a 23/2012. (IV.26.) határozatával jóváhagyott és a 106/2013. 
(XII.5.) határozatával módosított, a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendjéről szóló 
határozatát: 
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Az ügyrend 33. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„33. A belső ellenőrzési tevékenység ellátási formái: 
A szerv a belső ellenőrzési tevékenységet a következő formában szervezheti meg: 
 a) független belső ellenőri szervezet (több főállású belső ellenőrrel),  
 b) független belső ellenőr foglalkoztatása,  
 c) a független belső ellenőrzési feladatok társulásban való elláttatása,  
 d) független belső ellenőri feladatok külső szakértő személy, illetve szervezet 
bevonásával történő ellátása. 
 
33/A. A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei gazdálkodásának belső 
ellenőrzéséről 2013. augusztus 1-től polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső 
ellenőr útján gondoskodik. A belső ellenőrzés ütemezésére a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése alapján éves belső 
ellenőrzési terv kerül elfogadásra. 
 
33/B. A belső ellenőrzés célja, feladatai:  
A belső ellenőrzés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény felhatalmazása alapján 
kiadott a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § b) pontjában meghatározott tevékenység.  
(„belső ellenőrzés: független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, 
amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, 
az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és 
módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső 
kontrollrendszerének hatékonyságát;”) 
A Hivatal belső ellenőrzésének kialakításáról, működtetésének forrásáról a jegyző gondoskodik. 
 
33/C. A belső ellenőr munkakör célja:  

a) vizsgálni és értékelni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési 
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rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való 
megfelelését,  
b) vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének 
gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét,  
c) vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását 
és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát,  
d) a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tenni, valamint 
elemzéseket, értékeléseket készíteni a költségvetési szerv vezetője számára a 
költségvetési szerv működése eredményességének növelése, valamint a folyamatba 
épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési, és a belső ellenőrzési rendszerek 
javítása, továbbfejlesztése érdekében,  
e) ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok 
megszüntetése, kiküszöbölése érdekében,  
f) nyomon követni az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.  

 
33/D. A belső ellenőr feladatai:  

a) A belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése.  
b) A belső ellenőrzési kézikönyv folyamatos aktualizálása.  
c) A kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai ellenőrzési tervek összeállítása, és 

továbbítása a jegyző felé.  
d) Éves ellenőrzési tervek összeállítása és továbbítása a jegyző számára.  
e) Az éves ellenőrzési terv Képviselő-testületi jóváhagyása után a terv végrehajtása, 

valamint azok megvalósításának nyomon követése.  
f) A belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, az ellenőrzések lebonyolítása.  
g) Az ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzések időbeli, szakmai összehangolása.  
h) Megbízásával kapcsolatban vagy személyére nézve összeférhetetlenségi ok tudomására 

jutásáról köteles haladéktalanul jelentést tenni a jegyzőnek, amelynek elmulasztásáért 
vagy késedelmes teljesítéséért fegyelmi felelősséggel tartozik.  

i) Amennyiben az ellenőrzés során büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi 
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eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül 
fel a haladéktalan tájékoztatás és javaslattétellel a megfelelő eljárások megindítására.  

j) Az ellenőrzés lezárását követően az ellenőrzési jelentést a Hivatalnak, illetve az 
Önkormányzat által felügyelt és ellenőrzött szerv számára megküldi.  

k) Az éves ellenőrzési jelentés, illetve az összefoglaló ellenőrzési jelentés jogszabály és 
jelen kézikönyvben meghatározottak szerinti összeállítása.  

l) Gondoskodik arról, hogy a belső ellenőrzési tevékenység során alkalmazásra kerüljenek 
a belső ellenőrzési tevékenység minőségét biztosító eljárások és érvényesüljenek a 
pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók.  

m) Gondoskodik az ellenőrzések nyilvántartásától, valamint az ellenőrzési dokumentumok 
legalább 10 évig történő megőrzéséről, illetve a dokumentumok és az adatok biztonságos 
tárolásáról.  

n) Évente értékeli a belső ellenőrzés tárgyi, személyi feltételeit és javaslatot tesz a 
költségvetési szerv vezetőjének, a feltételeknek az éves tervvel történő 
összehangolásáról.  

o) A jegyzőt az éves ellenőrzési terv megvalósításáról, és attól való eltérésekről tájékoztatja.  
p) Nyomon követi az intézkedési tervek végrehajtását a jegyző tájékoztatása alapján.” 

 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2014. szeptember 1. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
38/2014. (VIII.28.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014/2015. nevelési évre engedélyezi a 
Nyirádi Nyitnikék Óvoda maximális csoportlétszám emelését mindhárom csoportban 20 %-kal. A 
kiscsoport maximális gyermeklétszámát 30, a középsőcsoport maximális gyermeklétszámát 30 
és a nagycsoport maximális gyermeklétszámát 30 főben állapítja meg. 
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
39/2014. (VIII.28.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a következők szerint módosítja a 26/2014. 
(V.29.) határozatát: 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 20-án falunapot rendez, 
melynek költségeire 1.000.000 Ft-ot különít el az önkormányzat 2014. évi költségvetésében. 
 
A költségek fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének 
pénzmaradványa terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a falunap előkészítéséről és 
megszervezéséről gondoskodjon. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2014. szeptember 20. 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

40/2014. ((IX. 22.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja a Nyirádi Közös Önkormányzati 
Hivatal 2014. évi költségvetését.  
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

41/2014. (IX. 22.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Nyirádi Közös Önkormányzati 
Hivatal 2014. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

42/2014. (IX.23.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Nyirád és Térsége 
Nagycsaládosainak Kh. Egyesülete működéséről szóló tájékoztatót. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

43/2014. (IX.23.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Nyirádi Polgárőrség 
működéséről szóló tájékoztatót. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

44/2014. (IX.23.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Búzavirág Nyugdíjas Klub 
működéséről szóló tájékoztatót. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

45/2014. (IX.23.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az Élelmezésellátó Szervezet 
működéséről szóló tájékoztatót. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

46/2014. (IX.23.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Szociális Segítő Központ 
működéséről szóló tájékoztatót. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

47/2014. (IX.23.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Szociális Segítő Központ 
szakmai programját. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

48/2014. (IX. 23.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja a Szociális Segítő Központ 2014. 
évi költségvetését, mely beépül Nyirád Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésébe.  
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

49/2014. (IX. 23.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2014. 
évi költségvetését, mely beépül Nyirád Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésébe.  
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

50/2014. (IX.23.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Szociális Segítő Központ 2014. 
I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót. 
 
A beszámoló beépül a Nyirád Község Önkormányzata 2014. I. félévi költségvetési 
gazdálkodásáról szóló beszámolóba. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

51/2014. (IX.23.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2014. 
I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót. 
 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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A beszámoló beépül a Nyirád Község Önkormányzata 2014. I. félévi költségvetési 
gazdálkodásáról szóló beszámolóba. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

52/2014. (IX.23.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Nyirád Község Önkormányzata 
2014. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

53/2014. (IX.23.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete kérelemmel fordul a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Főigazgatójához, hogy a VEB/004/1146/2014. ügyszámú, a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésének szabályozására vonatkozó törvényességi 
felhívásban megjelölt 2014. október 20-i határidőt hosszabbítsa meg. 
 

Indokolás 
 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 
szóló önkormányzati rendelet előkészítése hosszabb időt vesz igénybe, ezért a képviselő-
testület a törvényességi felhívásban megadott határidőig előreláthatólag nem tudja teljesíteni a 
rendeletalkotási kötelezettségét. 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a kérelmet a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Főigazgatójának küldje meg. 
 
Felelős:   Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2014. október 10. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

54/2014. (IX.23.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tóth Andrea hivatalsegéd részére 40.000 
Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt.  
 

Indokolás 
 
Tóth Andrea fürdőszoba felújításához 40.000 Ft összegű, kamatmentes kölcsön formájában 
nyújtandó átmeneti segély iránti kérelemmel fordult a polgármesterhez. A kérelmező egyedül 
neveli a gyermekét, és betegség miatt hónapok óta kórházi ápolásra szorul. Erre tekintettel, 
nehéz anyagi helyzete miatt a képviselő-testület Tóth Andreát vissza nem térítendő 
támogatásban részesíti. 
 
A képviselő-testület a támogatás fedezetét az önkormányzat 2014. évi költségvetésében 
biztosítja úgy, hogy a dologi kiadások terhére 40.000 Ft-ot átcsoportosít a magánszemélyeknek 
nyújtott támogatás javára. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a támogatás kifizetéséről gondoskodjon. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2014. szeptember 30. 

 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

55/2014. (IX.29.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX.25.) BM 
rendelet alapján támogatási igényt nyújt be 136 m3 kemény lombos fafajta mennyiségre.  
 
A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében a 136 m3 szociális célú 
tűzifa vásárlásához 1000 Ft/erdei m3 + ÁFA önrészt biztosít.  
 
Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem 
kér. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a támogatás 
igénybejelentésének elkészítéséről és a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásáról 
gondoskodjon. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester és Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2014. október 6. 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

56/2014. (X.21.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége miatt kizárja Nagy 
Gábor képviselőt az alpolgármester személyére vonatkozó döntésből. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

57/2014. (X.21.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Andrónyi Miklós, Németh András és 
Horváth Zoltán képviselőket személyes érintettségük ellenére nem zárja ki a döntésből, mely a 
Szavazatszámláló Eseti Bizottság tagjainak megválasztásáról szól. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

58/2014. (X.21.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alpolgármester személyének és a 
Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjainak titkos szavazással történő megválasztása 
lebonyolítására a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011. 
(IV.15.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésében és a 33. § (5) bekezdésében foglaltak 
szerint háromtagú Szavazatszámláló Eseti Bizottságot hoz létre. 
 
A bizottság elnöke:  Andrónyi Miklós képviselő 
Tagjai:    Németh András képviselő 

                                    Horváth Zoltán képviselő 
 
A Szavazatszámláló Eseti Bizottság megbízatása az alpolgármester és a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság tagjainak, valamint elnökének megválasztását követően megszűnik. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

59/2014. (X.21.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Képviselő-testület szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 4/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésében 
és a 44. § (1) bekezdésében foglaltak szerint saját tagjai közül társadalmi megbízatású 
alpolgármestert választott. Az alpolgármester 2014. október 21. napjától Nagy Gábor. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

60/2014. (X.21.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége miatt kizárja 
Sarkadi-Nagy András polgármestert a saját illetményének és költségtérítésének 
megállapításáról szóló döntésből. 
 
Felelős:  Nagy Gábor alpolgármester 
Határidő:  azonnal 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

61/2014. (X.21.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. § (4) bekezdése alapján 
Sarkadi-Nagy András János főállású polgármester illetményét 2014. október 12. napjától havi 
bruttó 448.700 Ft, azaz Négyszáznegyvennyolcezer-hétszáz forint összegben állapítja meg. 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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A képviselő-testület a polgármester költségtérítését a Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján 2014. 
október 12. napjától havi bruttó 67.300 Ft, azaz Hatvanhétezer-háromszáz forint összegben 
állapítja meg. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2014. október 31. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
62/2014. (X.21.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége miatt kizárja Nagy 
Gábor alpolgármestert a saját tiszteletdíja és költségtérítése megállapítására vonatkozó 
döntésből. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

63/2014. (X.21.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 80. § (2) bekezdése alapján Nagy 
Gábor társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2014. október 21. napjától havi 
bruttó 157.000 Ft, azaz Egyszázötvenhétezer forint összegben állapítja meg. 
 
 
 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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A képviselő-testület az alpolgármester költségtérítését a Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján 
2014. október 21. napjától havi bruttó 23.550 Ft, azaz Huszonháromezer-ötszázötven forint 
összegben állapítja meg. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2014. október 31. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
64/2014. (X.21.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége ellenére nem zárja 
ki Papp Attila, Németh András és Horváth Zoltán képviselőket a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság tagjainak megválasztására vonatkozó döntésből. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

65/2014. (X.21.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Zoltán képviselőt a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság tagjává választja. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

66/2014. (X.21.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Németh András képviselőt a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság tagjává választja. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

67/2014. (X.21.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Papp Attila képviselőt a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság tagjává választja. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

68/2014. (X.21.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Berecz Józsefnét – Nyirád, Dózsa Gy. u. 8. 
szám alatti lakost, aki nem önkormányzati képviselő - a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
tagjává választja. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

69/2014. (X.21.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kovács Károlyt – Nyirád, Ifjúság u. 3. szám 
alatti lakost, aki nem önkormányzati képviselő - a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjává 
választotta. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

70/2014. (X.21.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége miatt kizárja Papp 
Attila képviselőt a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökére vonatkozó döntésből. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

71/2014. (X.21.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Papp Attila képviselőt a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság elnökévé választja. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

72/2014. (X.21.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3.200.000 Ft működési célú, 
visszatérítendő támogatást nyújt a Nyirád Községi Sportegyesület részére. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a támogatás összegének a Nyirád 
Községi Sportegyesület TÁMOP-6.1.2-11/1-2012 megnevezésű, 1174 8052 2004 1339 számú 
elkülönített bankszámlájára történő átutalásáról gondoskodjon. 
 
A képviselő-testület a támogatás összegének fedezetét az önkormányzat 2014. évi 
költségvetésében, az egyéb dologi kiadások terhére biztosítja. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2014. október 27. 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

73/2014. (X.21.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 25.400 Ft működési célú támogatást nyújt a 
Nyirád Községi Sportegyesület részére. A képviselő-testület ezzel az összeggel 2015-ben 
csökkenteni fogja a sportegyesület 2015. évi működési célú támogatását. 
 
A képviselő-testület a támogatás fedezetét az önkormányzat 2014. évi költségvetésében, az 
egyéb dologi kiadások terhére biztosítja. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2014. október 30. 

 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

74/2014. (XI.20.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Tapolcai Rendőrkapitányság 
által előterjesztett, Nyirád Község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről szóló beszámolóját. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

75/2014. (XI.20.) határozata 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Nyirádi Közös Önkormányzati 
Hivatal ügyrendjét. 
 
Az ügyrend a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati 
rendelet 3. függeléke. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

76/2014. (XI.20.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX.25.) BM 
rendelet szerint 66 erdei m3 jóváhagyott famennyiség után 1.173.480 Ft vissza nem térítendő 
támogatásban részesült.  

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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A képviselő-testület a megvásárlásra kerülő tűzifa árának és a szállítás költségének 
ismeretében a következő ülésen dönt az önerő mértékéről, melynek fedezetét az 
önkormányzat 2014. évi költségvetésében, az egyéb dologi kiadások terhére biztosítja. 
 
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: 2015. február 15. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
77/2014. (XI.20.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete kérelemmel fordul a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal kormánymegbízottjához, hogy a VEB/004/1146-3/2014. ügyszámú levelében 
megállapított, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésének 
szabályozására vonatkozó 2014. november 19-i határidőt ismét hosszabbítsa meg. 
 

Indokolás: 
 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 
szóló önkormányzati rendelet előkészítése hosszabb időt vesz igénybe, ezért a képviselő-
testület a törvényességi felhívásban megadott, meghosszabbított határidőig sem tudja 
teljesíteni a rendeletalkotási kötelezettségét. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a kérelmet a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal kormánymegbízottjának küldje meg. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2014. november 21. 

 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

78/2014. (XI.20.) határozata 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja Nyirád Község 
Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési tervét a következők szerint: 
 

1.  
a) Az ellenőrzés tárgya: Anyag- és eszközgazdálkodással kapcsolatos szabályozások 
vizsgálata az önkormányzat területén 
b) Az ellenőrzés célja: szabályosság vizsgálata 
c) Ellenőrizendő időszak: 2014. II. félév 
d) Az ellenőrzés időszükséglete: 3 ellenőrzési nap 
e) Az ellenőrzés típusa: szabályossági mintavételes 
f) Az ellenőrzés ütemezése: 2015. I. negyedév 
g) Vizsgált egység: Önkormányzat és intézményei 
 
2. 
a) Az ellenőrzés tárgya: A pénzügyi és számviteli folyamatokkal kapcsolatos szabályozások 
vizsgálata a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatalnál 
b) Az ellenőrzés célja: szabályosság vizsgálata 
c)  Ellenőrizendő időszak: 2014. II. félév 
d) Az ellenőrzés időszükséglete: 3 ellenőrzési nap 
e)  Az ellenőrzés típusa: rendszerellenőrzés, mintavételes 
f) Az ellenőrzés ütemezése: 2015. I. negyedév 
g)  Vizsgált egység: Közös Önkormányzati Hivatal 
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3. Tartalék napok 

 
Az adott évben jelentkező igények teljesítése érdekében 
Az ellenőrzésre tervezett tartalék napok száma: 2 nap 

 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2014. december 31. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
79/2014. (XI.20.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal által meghatározott és közzétett, az Ajkai járásban Nyirád településre 
vonatkozó, kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatár-tervezettel. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatot postai úton és elektronikus 
formában a Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályának küldje meg. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2014. november 28. 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

80/2014. (XI.20.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elutasítja Eichinger Balázs kérelmét, mely 
lakásvásárláshoz kapcsolódó vissza nem térítendő támogatásra irányul. 
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Indokolás 

 
Az önkormányzat a 2014. évi költségvetésében e célra nem tervezett kiadást, és e támogatási 
formára anyagi fedezettel nem rendelkezik.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ügyfelet a döntéséről a határozat 
megküldésével értesítse. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2014. december 5. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
81/2014. (XI.20.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, hogy Csüllög Piroska nyolcadik 
évfolyamos tanuló (lakóhelye: 8454 Nyirád, Erzsébet tér 2/A., an.: Raduly Piroska) Nyirád 
település képviseletében részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban. 
 
Az önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani számára. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tanuló Arany János Tehetséggondozó 
Programba történő jelentkezéshez készült pályázatát és a jelen határozatot az alábbi 
határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2014. december 9. 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

82/2014. (XI.20.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyszeri, vissza nem térítendő, 
természetbeni juttatásként nyújtott, 30.000 Ft összegű önkormányzati segélyben részesíti 
Dányi Sándor Mihályné 8454 Nyirád, Szeptember 4. u. 33. szám alatti lakost. 
 
A segély felhasználásáról számlával kell elszámolni, melyet a Szociális Segítő Központ 
vezetője koordinál. 
 
A képviselő-testület a segély fedezetét az önkormányzat 2014. évi költségvetésében, az 
önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott ellátások terhére biztosítja. 
 
Felelős:  Molnárné Farkas Rita, a Szociális Segítő Központ vezetője 
Határidő:  2014. december 10. 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

83/2014. (XI.20.) 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 megvásárol 4490 m2 
területű ingatlant 150.000 Ft vételárért. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
 
A képviselő-testület megbízza dr. Kocsis József ügyvédet (8300 Tapolca, Hősök tere 4.) a 
szerződés ellenjegyzésével és a jogügylet teljesedése érdekében megteendő jognyilatkozat 
tételére is kiterjedő, a földhivatal előtti képviselettel. 

 
89/2014. 
(XII.17.) 
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A képviselő-testület a vételár különbözet fedezetét az önkormányzat 2014. évi 
költségvetésében, az egyéb dologi kiadások terhére biztosítja. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2014. december 31. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
84/2014. (XII.17.) határozata 

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

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

85/2014. (XII.17.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az átruházott hatáskörben a 
polgármester által hozott döntésekről szóló beszámolót. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
 
 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

86/2014. (XII.17.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete kérelemmel fordul a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal kormánymegbízottjához, hogy a VEB/004/1146-5/2014. ügyszámú, a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésének szabályozására vonatkozóan 
megállapított 2014. december 19-i határidőt ismét hosszabbítsa meg. 
 

Indokolás 
 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 
szóló önkormányzati rendelet előkészítése hosszabb időt vesz igénybe, ezért a képviselő-
testület a törvényességi felhívásban megadott, meghosszabbított határidőig sem tudja 
teljesíteni a rendeletalkotási kötelezettségét. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a kérelmet a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal kormánymegbízottjának küldje meg. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2014. december 19. 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

87/2014. (XII.17.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX.25.) BM 
rendelet szerint 66 erdei m3 jóváhagyott famennyiség után 1.173.480 Ft vissza nem térítendő 
támogatásban részesült.  
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A vissza nem térítendő támogatás (1.173.480 Ft) és a szociális célú tűzifa árának (66 m3 x 
16.500 Ft = 1.089.000 Ft) különbözete 84.480 Ft, melyet önkormányzatunk visszafizet a 
támogatónak.  
 
A szállítási költség (66 m3 x 2.000 Ft) összesen 132.000 Ft, mint önerő fedezetét a képviselő-
testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésében, az egyéb dologi kiadások terhére 
biztosítja. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2015. február 15. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
88/2014. (XII.17.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirád, Dózsa Gy. u. 18/A. szám alatti 
lakóházhoz az önkormányzat költségén kiépíti a szennyvízvezetéket a telekhatáron belül 1 m-
re.  
 
A képviselő-testület a vezeték kiépítési költségének fedezetét az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésébe betervezi és biztosítja. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2015. február 28. 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

89/2014. (XII.17.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a következők szerint módosítja a 83/2014. 
(XI.20.) határozatát: 
 
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 megvásárol 4490 m2 
területű ingatlant 52,29 Ft/m2 áron, összesen 234.780 Ft, azaz Kettőszázharmincnégyezer-
hétszáznyolcvan forint vételárért. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
 
A képviselő-testület megbízza dr. Kocsis József ügyvédet (8300 Tapolca, Hősök tere 4.) a 
szerződés ellenjegyzésével és a jogügylet teljesedése érdekében megteendő jognyilatkozat 
tételére is kiterjedő, a földhivatal előtti képviselettel. 
 
A képviselő-testület a vételár fedezetét az önkormányzat 2015. évi költségvetésébe betervezi 
és biztosítja. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2015. február 28. 

 
 
 
 
 
 

  
Hatályon kívül helyezve 
a 28/2016. (III.3.) 
határozattal 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
90/2014. (XII.17.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az Ehmann Zoltán és Ehmann 
Zoltánné nyirádi lakosok tulajdonában lévő, gyep megnevezésű, Nyirád 0201/23 hrsz.-ú, 
általuk az önkormányzat részére, a nyirádi halastó köré tervezett vízi tanösvény létrehozása 
céljából ajándékba felajánlott ingatlant a következők szerint: 
 
Ehmann Zoltán 0,1080 ha térmértékű, 0,57 AK értékű ingatlant, Ehmann Zoltánné 0,3882 ha 
térmértékű, 2,06 AK értékű ingatlant Nyirád Község Önkormányzatának ajándékoz. 
 
A képviselő-testület megbízza dr. Kocsis József ügyvédet a szerződés elkészítésével, 
ellenjegyzésével és a jogügylet teljesedése érdekében szükség szerint teendő jognyilatkozat 
tételére is kiterjedő, a földhivatal előtti képviselettel. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajándékozási szerződést az 
ajándékozóval megkösse. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2015. február 28. 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

91/2014. (XII.17.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő, 
Volkswagen Crafter típusú, 9 személyes kisbusz bérleti díját bruttó 70 Ft/km árban állapítja 
meg. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2015. január 1. és folyamatos 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 
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