1. napirendi pont
Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől
8454 Nyirád, Szabadság u. 3.
Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu

Ügyszám:

24-149/2016.

Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester
Előkészítette: Lovasi Erika jegyző
Kovács Károlyné igazgatási ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. november 17-i nyilvános ülésére

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2014. (XI.21.) önkormányzati
rendelet 27. § (1) bekezdés e) pontjában előírtak szerint az alábbiakban adok tájékoztatást a lejárt
határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról:
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
109/2016. (V.19.) határozata
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 2016. április 7. napjától 2016.
december 31-ig Csikány Róbertné képviselőnek járó, általa az önkormányzat javára felajánlott,
havi bruttó 30.000 Ft képviselői tiszteletdíjat és járulékait.
A felajánlott és elfogadott tiszteletdíj összegét a képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi
költségvetésében elkülönítetten, tartalékként kezeli.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet soron következő
módosításakor a felajánlott tiszteletdíj tartalékként való elkülönítéséről gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Nagy Gábor polgármester
a költségvetési rendelet soron következő módosítása

A felajánlott tiszteletdíj elkülönítése megtörtént, melyből a falunapon 150.000 Ft a 142/2016.
(VIII.30.) határozatnak megfelelőn felhasználásra került.
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
110/2016. (VII.14.) határozata
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a közművelődési
érdekeltségnövelő támogatásra Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi
C. törvény 3. melléklet II. 5. a) pontjában foglaltak szerint.
A pályázat célja az önkormányzat tulajdonában lévő Művelődési Ház – közösségi színtér –
technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása, épületének
karbantartása, felújítása.
A képviselő-testület a következő fejlesztések megvalósításáról dönt:
Megvalósítani kívánt felújítási munkálatok megnevezése
Klubhelyiség teljes felújítása
Vakolási munkák (28m2)
Burkolatok (57 m2)
Gipszkarton álmennyezet (57 m2)
Belső ajtók (2db)
Festési munkák (98m2)
Villanyszerelés (6 armatúra álmennyezetbe)
Fűtésszerelés (3 db lapradiátor)
összesen felújítás:

Bruttó ár (Ft)

Beszerezni kívánt eszközök megnevezése
40 db szék
3 db függöny
10 db asztalterítő
10 db asztal
4 db kétajtós szekrény
összesen eszközök:

Bruttó ár (Ft)
600.000 Ft
21.000 Ft
20.000 Ft
400.000 Ft
240.000 Ft
1.281.000 Ft

Beruházási költség:

220.000 Ft
760.000 Ft
470.000 Ft
220.000 Ft
290.000 Ft
220.000 Ft
180.000 Ft
2.360.000 Ft

bruttó 3.641.000 Ft

A képviselő-testület a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrészeként (~38,5%)
1.400.000 Ft-ot különít el az önkormányzat 2016. évi költségvetésében, a K6 rovaton belül
500.000 Ft-ot, és a K7 rovaton belül 900.000 Ft-ot a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat
önrésze soron.
Igényelt pályázati támogatás: 2.241.000 Ft.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázat elkészítésére és
benyújtására a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Határidő:

Nagy Gábor polgármester és Lovasi Erika jegyző
2016. július 15.

A pályázatot határidőben benyújtottuk, mely sikeres volt, de az igényelt 2.241.000 Ft-tal
szemben 534.000 Ft támogatást nyertünk a felújításra.
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
112/2016. (VII.20.) határozata
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete – pályázati eljárás mellőzésével - a
tulajdonában lévő, Nyirád belterület 104 hrsz-ú, 1014 m2 nagyságú, kivett lakóház, udvar,
gazdasági épület megnevezésű, önkormányzati tulajdonú ingatlan - mely természetben a Nyirád,
Dózsa György utca 61/A. szám alatt található - tulajdonjogát átruházza 1/1 tulajdoni arányban
Horváth Attila
8286 Gyulakeszi, Rákóczi utca 51. szám alatti lakos részére.
A képviselő-testület az ingatlan eladási árát ingatlanforgalmazó-értékbecslő szakértő által készített
értékelési bizonyítvány alapján 114.000 Ft, azaz Egyszáztizennégyezer forintban állapítja meg.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ügyféllel az adásvételi szerződést kösse
meg. Az ingatlan-átruházással kapcsolatos ügyvédi és földhivatali költségek a vevőt terhelik.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ügyfelet a döntéséről e határozat
megküldésével tájékoztassa.
Felelős:
Határidő:

Nagy Gábor polgármester
2016. július 31.

Az adásvételi szerződést megkötöttük, a vételárat az ügyfél megfizette.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
113/2016. (VII.20.) határozata
1. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirád, 902/1 hrsz-ú, 5737 m2 nagyságú,
kivett gazdasági épület, udvar megnevezésű, önkormányzati tulajdonú ingatlan egy részét
értékesíteni kívánja.
2. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2013. (IV.8.)
önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdésének figyelembevételével ezen önkormányzati
vagyont a képviselő-testület pályázati eljárás mellőzésével kívánja értékesíteni.
3. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ingatlan szakértői értékbecslését
rendelje meg, majd az ingatlan értékének ismeretében terjessze a képviselő-testület elé a
vételárra vonatkozó javaslatát.
4. A képviselő-testület az ingatlan-értékbecslés költségének fedezetét az önkormányzat 2016.
évi költségvetésében, a 2015. évi maradvány terhére biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Nagy Gábor polgármester
2016. augusztus 15.

Az értékbecslést azért nem lehetett elvégezni, mert az ingatlant előbb ki kellett méretni.
Elkészült a vázrajz, az értékbecslés elkészítése folyamatban van.
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
114/2016. (VII.20.) határozata
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 26/2016. (III.3.) határozatával pályázatot
hirdetett nyirádi székhelyű civil szervezetek számára, nyirádi lakosok érdekében megvalósuló
programjaikhoz, céljaikhoz, éves működési kiadásaik finanszírozásához, mely határozatát a
következők szerint módosítja:
A pályázati kiírás egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett a pályázati kiírás a
következőképpen módosul a 2016. évben:
2. Támogatási keretösszeg: 4.000.000 Ft
3. Az igényelhető támogatás mértéke: 4.000.000 Ft (civil szervezetek mindösszesen)
7. A pályázat benyújtásának határideje: 2016. évben folyamatos
Hiánypótlásra a felszólítást követő 15 munkanapon belül, írásban van lehetőség. A pályázati
kiírásnak nem megfelelő pályázat érvénytelen.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről értesítse az érintett civil
szervezetek vezetőit.
Felelős:
Határidő:

Nagy Gábor alpolgármester
2016. augusztus 15.

Azokat a civil szervezeteket, akik nem nyújtottak be támogatási igényt, értesítettük a
pályázati kiírás módosításáról, melynek hatására minden szervezet elkészítette és
benyújtotta a pályázatát. A kérelmeket képviselő-testületünk a 2016. augusztus 30-i ülésén
jóváhagyólag elbírálta, a támogatások kifizetésre kerültek.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
115/2016. (VII.20.) határozata
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 16/2014. (III.3.)
határozatát, és a következő döntést hozza:
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nyirád
0201/20 hrsz.-ú területen megvalósuló beruházás adott befektetőjét az önkormányzat elvi
támogatásáról biztosítsa, amennyiben az ingatlan tulajdonosa a horgásztó vízfelületétől számított
15 m-es földsáv használatához a horgásztóval kapcsolatos tevékenységek végzése céljából, a
horgászegyesület számára hozzájárul.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről Rák Károly tulajdonost és a
Rókadombi Horgász Egyesület elnökét értesítse.
Felelős:
Határidő:

Nagy Gábor polgármester
2016. augusztus 5.

Döntésünkről mind a tulajdonost, mind a horgászegyesületet határidőben értesítettük.
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
116/2016. (VII.20.) határozata
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
határozatlan idejű megállapodást kössön a Nyirádi Római Katolikus Egyházközség vezetőjével
Simon János H. esperessel a nyirádi temető közcélú zöldfelületeinek karbantartására.
Az önkormányzat vállalja a temető közcélú zöldfelületeinek karbantartását oly módon, hogy egész
évben gondoskodik ezen területek gyommentesítéséről, tisztántartásáról, szükség szerinti
felújításáról.
A Nyirádi Római Katolikus Egyházközség vállalja, hogy ingyen biztosítja az önkormányzat részére
a köztemetéshez szükséges sírhelyet.
Felelős:
Határidő:

Nagy Gábor polgármester
2016. augusztus 31.

A megállapodást 2016. október 1-jei hatállyal megkötöttük.
Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy Simon János H. esperessel elvi
megállapodás született a nyirádi temető jövőbeni teljes önkormányzati tulajdonba vételéről.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
117/2016. (VII.20.) határozata
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 85/2015. (V.19.)
határozatát, melyben megbízza a Nyirád, Szabadság utca 1/A. szám alatti önkormányzati bérlakás
bérlőit, Keringer Alexandrát és Fleck Györgyöt, hogy a lakás teraszát újíttassák fel, a fagyás
következtében megrongálódott szegélyeket és burkolatokat cseréltessék ki.
Indokolás
A beérkezett árajánlatok alapján a beruházás költségeinek nagyságára tekintettel a felújítás
munkálatait és költségeit az önkormányzat vállalja.
A képviselő-testület a beruházás költségeit az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a 2015.
évi maradvány terhére biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Nagy Gábor polgármester
2016. augusztus 5.

A döntésről a bérlők határidőben megkapták az értesítést.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
118/2016. (VII.20.) határozata
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirád, Szabadság utca 1/A. szám alatti
önkormányzati bérlakás bérlőit, Keringer Alexandrát és Fleck Györgyöt egy havi bérleti díj
megfizetése alól mentesíti az ingatlanon végzett munkájuk ellentételezéseként.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy döntéséről a bérlőket jelen határozat megküldésével
tájékoztassa.
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Felelős:
Határidő:

Lovasi Erika jegyző
2016. augusztus 5.

A bérlők a határozatnak megfelelően egy havi bérleti díj megfizetése alól mentesültek, az
erről szóló értesítést határidőben megkapták.
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
119/2016. (VII.20.) határozata
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark
Program keretében pályázatot nyújt be kültéri sportpark kialakítására.
A támogatási igényt a képviselő-testület a program keretében megvalósítható kültéri sportparkok
típusai közül a D típusra (minimális alapterület 150 m2, a minimális telepítésre kerülő eszközszám
15 db) nyújtja be.
A kültéri sportpark helyszíne az önkormányzat tulajdonában lévő 8454 Nyirád, Széchenyi utca
34/A. szám alatti, 684/2 hrsz.-ú ingatlan.
A képviselő-testület vállalja a sportpark funkció szerinti fenntartását, karbantartását, üzemeltetését
– biztosítva a sportpark ingyenesen, bárki általi, korlátozás nélküli használatát, ideértve az
eszközök őrzését, karbantartását is – annak átadásától számított 5 éves időtartamig.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázat elkészítéséhez és
benyújtásához szükséges intézkedéseket tegyék meg.
Felelős:
Határidő:

Nagy Gábor polgármester
Lovasi Erika jegyző
2016. augusztus 15.

A pályázatot elkészítettük és határidőben benyújtottuk, az elbírálásról döntés még nem
született.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
124/2016. (VIII.11.) határozata
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a konyha helyiségeinek, berendezéseinek és
eszközeinek felújítására 3.000.000 Ft-ot, azaz Hárommillió forintot biztosít az önkormányzat 2016.
évi költségvetésében, a 2015. évi maradvány terhére.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a felújítási munkák és a beszerzések irányításával,
valamint felhívja, hogy a felújítás befejezését követően tételesen számoljon el a felmerült
költségekről.
Felelős:
Határidő:

Nagy Gábor polgármester
a felújításra és a beszerzésekre 2016. augusztus 31.

A tételes elszámolás a következő:
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Partner
"JÁNHÁZ" Kft.

Bicsérdi Csaba ev.

N.PLAST Bt.
VEMI-2003 Kft.

STIMMEL

Csavária Kft.
INDUSTRI GÉP Kft.

KÖ-VI-GA Kft.
John és Társa Kft.

Megnevezés
Fugázó
Esztrich beton
Simítóvakolat
Falazóhabarcs
Csemperagasztó
Gipszkarton csavar fához
Takarófólia
Lakat
Békazár lakatolható
Sarokvas
Csavar lemez
Padlólap (polcokhoz)
Szegélyléc
Univerzális dűbel csavarral
Szárított stáfli
Táblásított luc
Fózolt hajópadló
Forgácslapcsavar
Beütőék
Csuklóspánt
Bútorakasztó fül
Zománcfesték
Alapozó
Lakkozókészlet
Szúnyogháló
Berner tipli peremes
Csappantyú
Sarokvas
Ajtópipapánt
Zsanér
Zár
Zár 2 kulcsos
Fiókhúzó
Gipszkarton
Gipszkarton csavar
Festékspray
Faforgácslapcsavar
Saválló munkaasztal
Elszívó
Melegentartó
Mákdaráló
Gázbojlerek cseréje új
villanybojlerekre
Vágólap
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Mennyiség
1 db
6 zsák
2 zsák
2 zsák
1 zsák
100 db
17,5 m
2 db
1 db
4 db
50 db
16,2 m2
4 fm
15 db
24 fm
1 db
2,32 m2
100 db
40 db
6 db
2 db
2,5 l
2,5 l
2 db
9,1 fm
20 db
7 db
20 db
3 db
11 db
1 db
2 db
2 db
4,8 m2
40 db
1 db
3600 db
4 db
1 db
1 db
1 db

4 db

Összeg (Ft)
2 850
6 900
3 580
2 300
2 350
400
10 875
3 780
250
1 400
650
16 459
1 860
300
11 000
14 020
5 684
415
950
750
300
7 530
7 470
1 360
8 645
600
1 400
1 400
660
1 340
900
9 000
600
2 640
160
1 350
12 441
265 000
90 000
175 000
40 000
381 194
25 336
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Fakanál
Gyúrótábla
Kenyérkosár
Szemeteslapát
Ecset
Ruhaszárító
Mosogatókefe
Sózókád
Fenőacél
Tányér készlet
Pohár
Kancsó
Evőeszközök
Tálca
Alu serpenyő
Leveses tál
Maghőmérő
Tésztaszűrő
Fazék, lábos,fedő
Mérleg
Rozsdamentes edények
Evőeszköz szárító
Merőkanál
Vöröskő Kft.
Hűtő
Varga Béla
Villanyszerelés
JYSK
Irodaszék
Íróasztal
CSG INOX Kft.
Tároló állvány
Szállítás
Gyarmati Elektro 2000 Kft. Gázkészülék reteszelési terv
Németh Szabolcs
Gázellátás tervezés

10 db
2 db
7 db
4 db
4 cs
1 db
3 db
2 db
1 db
800 db
200 db
20 db
1000 db
50 db
2 db
16 db
1 db
2 db
3 db
1 db
9 db
6 db
5 db
1 db
1 db
1 db
7 db

Összesen

9 670
5 903
1 369
1 610
1 244
3 459
1 074
5 690
14 182
352 044
76 200
40 386
265 430
33 782
31 320
73 193
5 089
6 149
68 370
40 716
42 631
3 656
12 418
76 999
130 000
12 500
25 000
688 848
57 150
50 800
100 000
3 357 981

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
125/2016. (VIII.30.) határozata
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország 2016. évi
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 8. pont szerinti „az
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására”
című kiírásra.
Pályázati alcél:
a)
a település belterületén út, híd vagy járda építésére, felújítására, karbantartására.
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Pályázati célok:
1.
Hrsz 937 Bányász utca útburkolatának javítása
aszfaltozással
2.
Hrsz
95
megnevezés
nélküli
közterület
útburkolatának javítása aszfaltozással
3.
Hrsz 960/2 Levendula utca útburkolatának javítása
aszfaltozással
4.
Hrsz 145 Deák Ferenc utca útburkolatának javítása
aszfaltozással
5.
Hrsz 423 Kossuth Lajos utca útburkolatának
javítása aszfaltozással
6.
Hrsz 693 Rózsa utca útburkolatának javítása
aszfaltozással
A fejlesztés költsége összesen
Igényelt pályázati támogatás
Az önkormányzat által vállalt önerő

A fejlesztés költsége
(bruttó Ft)
3.696.588
3.341.882
3.368.370
4.198.922
8.380.659
212.976
23.199.397
20.000.000
3.199.397

A képviselő-testület a 3.199.397 Ft (azaz Hárommillió-egyszázkilencvenkilencezerháromszázkilencvenhét forint) önerőt az önkormányzat 2016. évi költségvetésében, a 2015. évi
maradvány terhére biztosítja.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a pályázat elkészítésével és benyújtásával.
Felelős:
Határidő:

Lovasi Erika jegyző
2016. augusztus 31.

A pályázatot határidőben benyújtottuk, sikeres volt, 20 millió forint vissza nem térítendő
támogatást nyert önkormányzatunk.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
136/2016. (VIII.30.) határozata
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a rendkívüli
időjárási körülmények miatti elöntésekkel kapcsolatos további károk megakadályozása érdekében
engedélyes kiviteli tervekre árajánlatokat kérjen.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az árajánlatok alapján a tervezésre a
megbízási szerződést megkösse.
A képviselő-testület felkéri Andrónyi Miklós képviselőt, hogy szakmai konzulensként a terveztetés
és a szerződéskötés során a polgármestert támogassa.
Felelős:
Határidő:

Nagy Gábor polgármester
2016. október 15.

A veszprémi székhelyű Somodi és Társa Bt. (képviseli: Somodi Ferenc tervező) az
engedélyes kiviteli tervekre és a kiviteli munkákra az árajánlatot november 20-ig készíti el.
Az ajánlatot beérkezése után a tisztelt Képviselő-testület részére megküldjük.
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
137/2016. (VIII.30.) határozata
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Élelmezésellátó Szervezetnél
felhalmozódott, az új receptúrában fel nem használható, illetve romlott, lejárt szavatosságú
élelmiszereket a határozat mellékletét képező kimutatás szerint, 447.385 Ft, azaz
Négyzáznegyvenhétezer-háromszáznyolcvanöt forint értékben selejtezi.
Felelős:
Határidő:

Nagy Gábor polgármester
2016. október 31.

A selejtezés határidőben megtörtént.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
138/2016. (VIII.30.) határozata
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC.
törvény 25. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2016/2017. 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 megbízza a jegyzőt, hogy döntéséről e határozat megküldésével az óvoda
vezetőjét értesítse.
Felelős:
Határidő:

Lovasi Erika jegyző
2016. augusztus 31.

A döntésről szóló határozatot az óvodavezető határidőben megkapta.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
139/2016. (VIII.30.) határozata
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Képviselő-testület szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 9/2014. (XI.21.) rendelet 4. függeléke a következő kormányzati funkcióval
egészül ki:
„104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés”
Felelős:
Határidő:

Lovasi Erika jegyző
2016. szeptember 1.

A jegyző a szükséges intézkedéseket határidőre megtette, a törzskönyvi nyilvántartásban a
Magyar Államkincstár a változást átvezette.
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
141/2016. (VIII.30.) határozata
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nagy Gábort, Nyirád község polgármesterét,
30 év közszolgálati jogviszonyban eltöltött idő után háromhavi illetményének megfelelő összegben,
bruttó 1.346.100 Ft, azaz Egymillió-háromszáznegyvenhatezer-egyszáz forint jubileumi jutalomban
részesíti. A polgármester közszolgálati jogviszonyának kezdete 1986. szeptember 4.
A képviselő-testület határozatát a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 150.
§ (1) bekezdése, (2) bekezdés b) pontja alapján hozta, a jubileumi jutalom fedezetét az
önkormányzat 2016. 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:
Határidő:

Lovasi Erika jegyző
2016. szeptember 4.

A jubileumi jutalom kifizetése határidőben megtörtént.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
142/2016. (VIII.30.) határozata
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. október 1-jén falunapot rendez.
A falunap költségeire összesen 1.140.000 Ft-ot különít el a képviselő-testület az önkormányzat
2016. évi költségvetésében, a következők szerint:
a)
540.000 Ft-ot a 2015. évi maradvány terhére,
b)
300.000 Ft-ot Horváth Zoltán alpolgármester által az önkormányzat javára lemondott
tiszteletdíj terhére,
c)
150.000 Ft-ot Papp Attila képviselő által az önkormányzat javára lemondott tiszteletdíj
terhére és
d)
150.000 Ft-ot Csikány Róbertné képviselő által az önkormányzat javára lemondott
tiszteletdíj terhére.
A falunapra elkülönített összeg felhasználásáról tételes elszámolás készül, melyet a polgármester
a falunapot követő, soron következő ülésen a képviselő-testület elé terjeszt.
Felelős:
Határidő:

Nagy Gábor polgármester
2016. október 1. és a falunapot követő képviselő-testületi ülés

A falunap költségei a következők szerint alakultak:
Partner

Megnevezés

Császár Balázs

hangosítás

Szalai Jánosné

csocsó, bika, paintball

Csik Zoltán
Fanyüvő Játékpark

vidámparki szolg.+ utiköltség

Koronczi Tibor

amatőr előadóművész
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Cosmos 98 Kft.

Képkeret, ásványvíz, eldobható villa-kanál-tál,
tisztítószerek, édesség

Cosmos 98 Kft.

Légkompresszor CAC1100-24

ARTISJUS

jogdíjfizetés

"EGYÜTT A JÖVŐÉRT
HALIMBÁN" EGYESÜLET

Színpad bérbeadás

Tóth Péter

horgászfelszerelés

Molnár Gábor Műhely
Alapítvány

Hangadók fellépési díj

Kitörés Shop Kft.

Fellépési díj Tóth Vera

Fotópályázat nyertesei

Díjazás

Németh Szilvia

Élelmiszer

Polus Coop Zrt.

Gyurmaragasztó

Tesco

Díszzacskó 2 db

Összesen:

138 896
29 999
44 762
100 000
29 560
50 000
632 460
60 000
85 508
960
1 150
1 441 295

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
143/2016. (VIII.30.) határozata
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország 2016. évi
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok
támogatási fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatás jogcím szerinti „a települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása” című pályázatra.
A képviselő-testület a pályázatát 120 m3 kemény lombos fafajta mennyiségre nyújtja be.
A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a 120 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:

Nagy Gábor polgármester
Lovasi Erika jegyző
Határidő:
2016. szeptember 30.
A pályázatot határidőben elkészítettük és benyújtottuk. Önkormányzatunk 120 erdei m3-t
igényelt, és 51 erdei m3 jóváhagyott famennyiség után 906 780 Ft vissza nem térítendő
támogatásban részesült. A tűzifa kiosztásának feltételeiről a november 24-i képviselőtestületi ülésen hozunk döntést.
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
144/2016. (VIII.30.) határozata
Nyirád Község Önkormányzata megvásárolja Nagy Ferenc (8353 Zalaszántó, Keszthelyi u. 43.)
tulajdonostól az IVECO C3515 típusú, ZCFC35A8005764739 alvázszámú tehergépjárművet
4.000.000 Ft, azaz Négymillió forint vételárért.
A vételár fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésében, a 2015. évi
maradvány terhére biztosítja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésével, valamint
megbízza Papp Attila képviselőt a gépkocsi átírásával és forgalomba helyezésével kapcsolatos
teendők ellátásával.
Felelős:
Határidő:

Nagy Gábor polgármester és
Papp Attila képviselő
2016. szeptember 30.

A tehergépjárművet határidőben megvásároltuk és üzembe helyeztük.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
145/2016. (VIII.30.) határozata
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati
támogatásokról szóló 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati
rendelet), valamint a 26/2016. (III.3.) képviselő-testületi határozattal kiírt pályázati felhívás szerint,
a benyújtott pályázata alapján a Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete (8200 Veszprém,
Budapest u. 16., képviseli: Hegedüs Józsefné elnök) részére 2016. évre 150.000 Ft (azaz
Egyszázötvenezer forint) kulturális célú pályázati támogatást nyújt.
Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott részére 2016. szeptember
30. napjáig, melynek fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésében,
az „egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek” rovat terhére
biztosítja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény, valamint az önkormányzati rendeletben rögzített szabályok szerint a támogatottal
támogatási szerződést kössön, valamint intézkedjen a támogatás átutalásáról.
Felelős:
Határidő:

Nagy Gábor polgármester
2016. szeptember 30.

A szervezet határidőben megkapta a pályázati támogatást.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
147/2016. (VIII.30.) határozata
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati
támogatásokról szóló 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati
rendelet), valamint a 26/2016. (III.3.) képviselő-testületi határozattal kiírt pályázati felhívás szerint,
a benyújtott pályázata alapján a Nyirád Községi Polgárőrség (8454 Nyirád, Szabadság u. 3.,
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képviseli: Papp Attila) részére 2016. évre 260.000 Ft működési célú, valamint 180.000 Ft kulturális
célú, összesen 440.000 Ft (azaz Négyszáznegyvenezer forint) pályázati támogatást nyújt.
Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott részére 2016. szeptember
30. napjáig, melynek fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésében,
az „egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek” rovat terhére
biztosítja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény, valamint az önkormányzati rendeletben rögzített szabályok szerint a támogatottal
támogatási szerződést kössön, valamint intézkedjen a támogatás átutalásáról.
Felelős:
Határidő:

Nagy Gábor polgármester
2016. szeptember 30.

A szervezet határidőben megkapta a pályázati támogatást.
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
148/2016. (VIII.30.) határozata
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati
támogatásokról szóló 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati
rendelet), valamint a 26/2016. (III.3.) képviselő-testületi határozattal kiírt pályázati felhívás szerint,
a benyújtott pályázata alapján a Községi Sportegyesület Nyirád (8454 Nyirád, Szabadság u. 3.,
képviseli: Fermos László elnök) részére 2016. II. félévére 546.500 Ft (azaz
Ötszáznegyvenhatezer-ötszáz forint) működési célú pályázati támogatást nyújt.
Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott részére 2016. szeptember
30. napjáig, melynek fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésében,
az „egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek” rovat terhére
biztosítja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény, valamint az önkormányzati rendeletben rögzített szabályok szerint a támogatottal
támogatási szerződést kössön, valamint intézkedjen a támogatás átutalásáról.
Felelős:
Határidő:

Nagy Gábor polgármester
2016. szeptember 30.

A szervezet határidőben megkapta a pályázati támogatást.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
150/2016. (VIII.30.) határozata
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati
támogatásokról szóló 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati
rendelet), valamint a 26/2016. (III.3.) képviselő-testületi határozattal kiírt pályázati felhívás szerint,
a benyújtott pályázata alapján a Nyirádi Nyugdíjas és Hagyományőrző Egyesület (8454 Nyirád,
Óvoda köz 2., képviseli: Németh Jenő elnök) részére 2016. évben 239.320 Ft (azaz
Kettőszázharminckilencezer-háromszázhúsz forint) kulturális célú támogatást nyújt.
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Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott részére 2016. szeptember
30. napjáig, melynek fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésében,
az „egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek” rovat terhére
biztosítja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény, valamint az önkormányzati rendeletben rögzített szabályok szerint a támogatottal
támogatási szerződést kössön, valamint intézkedjen a támogatás átutalásáról.
Felelős:
Határidő:

Nagy Gábor polgármester
2016. július 31.

A szervezet határidőben megkapta a pályázati támogatást.
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
151/2016. (VIII.30.) határozata
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati
támogatásokról szóló 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati
rendelet), valamint a 26/2016. (III.3.) képviselő-testületi határozattal kiírt pályázati felhívás szerint,
a benyújtott pályázata alapján a Nyirád és Térsége Nagycsaládosainak Közhasznú Egyesülete
(8454 Nyirád, Petőfi S. u. 18., képviseli: Molnárné Budai Angelika elnök) részére 2016. évben
140.000 Ft (azaz Egyszáznegyvenezer forint) kulturális célú támogatást nyújt.
Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott részére 2016. szeptember
30. napjáig, melynek fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésében,
az „egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek” rovat terhére
biztosítja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény, valamint az önkormányzati rendeletben rögzített szabályok szerint a támogatottal
támogatási szerződést kössön, valamint intézkedjen a támogatás átutalásáról.
Felelős:
Határidő:

Nagy Gábor polgármester
2016. szeptember 30.

A szervezet határidőben megkapta a pályázati támogatást.
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
152/2016. (VIII.30.) határozata
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati
támogatásokról szóló 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati
rendelet), valamint a 26/2016. (III.3.) képviselő-testületi határozattal kiírt pályázati felhívás szerint,
a benyújtott pályázata alapján a Nyirád Községért Alapítvány (8454 Nyirád, Szabadság utca 3.,
képviseli: Bodó Márta elnök) részére 2016. évben 340.000 Ft (azaz Háromszáznegyvenezer forint)
pályázati támogatást nyújt kulturális célú felhasználásra, valamint helyi rendezvényekhez
támogatásához.
Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott részére 2016. szeptember
30. napjáig, melynek fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésében,
az „egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek” rovat terhére
biztosítja.
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény, valamint az önkormányzati rendeletben rögzített szabályok szerint a támogatottal
támogatási szerződést kössön, valamint intézkedjen a támogatás átutalásáról.
Felelős:
Határidő:

Nagy Gábor polgármester
2016. szeptember 30.

A szervezet határidőben megkapta a pályázati támogatást.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
153/2016. (VIII.30.) határozata
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati
támogatásokról szóló 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati
rendelet), valamint a 26/2016. (III.3.) képviselő-testületi határozattal kiírt pályázati felhívás szerint,
a benyújtott pályázata alapján az Iskola a Gyermekeinkért Közalapítvány (8454 Nyirád, Szabadság
u. 1., képviseli: Hoffmann István elnök) részére 2016. évben 100.000 Ft (azaz Egyszázezer forint)
pályázati támogatást nyújt kulturális célú felhasználásra.
Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott részére 2016. szeptember
30. napjáig, melynek fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésében,
az „egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek” rovat terhére
biztosítja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény, valamint az önkormányzati rendeletben rögzített szabályok szerint a támogatottal
támogatási szerződést kössön, valamint intézkedjen a támogatás átutalásáról.
Felelős:
Határidő:

Nagy Gábor polgármester
2016. szeptember 30.

A szervezet határidőben megkapta a pályázati támogatást.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
154/2016. (VIII.30.) határozata
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati
támogatásokról szóló 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati
rendelet), valamint a 26/2016. (III.3.) képviselő-testületi határozattal kiírt pályázati felhívás szerint,
a benyújtott pályázata alapján az Összefogás Nyirádért Egyesület (8454 Nyirád, Petőfi Sándor u.
18., képviseli: Németh András elnök) részére 2016. évben 130.000 Ft (azaz Egyszázharmincezer
forint) pályázati támogatást nyújt kulturális célú felhasználásra.
Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott részére 2016. szeptember
30. napjáig, melynek fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésében,
az „egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek” rovat terhére
biztosítja.
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény, valamint az önkormányzati rendeletben rögzített szabályok szerint a támogatottal
támogatási szerződést kössön, valamint intézkedjen a támogatás átutalásáról.
Felelős:
Határidő:

Nagy Gábor polgármester
2016. szeptember 30.

A szervezet határidőben megkapta a pályázati támogatást.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
155/2016. (VIII.30.) határozata
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a konyha helyiségeinek felújítására a
124/2016. (VIII.11.) határozatban megállapított 3.000.000 Ft-on túl plusz 1.000.000 Ft-ot, azaz
Egymillió forintot biztosít az önkormányzat 2016. évi költségvetésében, a 2015. évi maradvány
terhére.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a felújítási munkák irányításával, valamint felhívja,
hogy a felújítás befejezését követően tételesen számoljon el a felmerült költségekről.
Felelős:
Határidő:

Nagy Gábor polgármester
2015. szeptember 30.

A tételes elszámolás fentebb, a 124/2016. (VIII.11.) határozatnál olvasható.

Határozati javaslat:
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……….. határozata
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja / a következő módosítással fogadja
el / a következő kiegészítéssel fogadja el a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót.
Felelős:
Határidő:

Nagy Gábor polgármester
azonnal

Kérem a Képviselő-testület tisztelt Tagjait beszámolóm megtárgyalására és a határozati
javaslat elfogadására.

Nyirád, 2016. november 16.

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz – Nyirád, 2016. november 24.

