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ELŐTERJESZTÉS 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

2017. március 23-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 
161/2016. (XI.24.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 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 jogcímen benyújtott 
igény alapján 51 erdei m3 keménylombos tűzifa vásárlásához 906.780 Ft vissza nem 
térítendő támogatásban részesült.  
 
A vissza nem térítendő támogatás (906.780 Ft) és a szociális célú tűzifa értékének 
(971.550 Ft) különbözetét, 64.770 Ft-ot, valamint a szállítás költségét (bruttó 3.175 
Ft/m3), összesen 161.925 Ft, mindösszesen 226.695 Ft-ot, mint önerőt, a képviselő-
testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésében, a természetben nyújtott lakhatási 
támogatás kiadásai terhére biztosítja. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2017. február 15. 

 
A szociális célú tűzifa határidőben kiosztásra került a rászorulók részére. 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
162/2016. (XI.24.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja az 
egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló rendelettervezetet. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a rendelettervezetet 
véleményezésre küldje meg a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, (1437 Budapest, Pf. 
777/2). részére, majd a vélemény kézhezvételét követően, a soron következő testületi 
ülésen terjessze azt elfogadásra a képviselő-testület elé. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2016. november 30. 

 
 
A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet véleményét megküldte, a rendelettervezetet 
jóváhagyta, az egészségügyi alapellátásról szóló rendeletünk a 2017. február 23-i 
ülésen megalkotásra került. 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
163/2016. (XI.24.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal által meghatározott és közzétett, az Ajkai járásban Nyirád településre, a 
2017/2018. tanévre elkészített tervezettel, mely szerint a település teljes közigazgatási 
területére vonatkozóan a kötelező felvételt biztosító általános iskola: 
 
037118 – Nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola 

8454 Nyirád, Szabadság utca 1. 
8454 Nyirád, Dózsa György utca 52/A. 

 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatot postai úton és 
elektronikus formában a Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályának 
küldje meg. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2016. november 30. 
 
 
 A Képviselő-testület határozatát a Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási 
Főosztályának megküldtük. 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
164/2016. (XI.24.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete lakóház építése céljából, pályázati 
eljárás mellőzésével, a tulajdonában lévő, Nyirád belterület 911/43 hrsz-ú, természetben 
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a Nyirád, Sport utca 6. szám alatt található, kivett beépítetlen terület megnevezésű 
ingatlan tulajdonjogát átruházza ½ - ½  tulajdoni arányban 
 

Feckel Róbert és Feckelné Kerezsi Andrea 
8454 Nyirád, Dózsa Gy. u. 2/B/5. szám alatti lakosok  

(a továbbiakban: Vevők) részére. 
 
A képviselő-testület az ingatlan eladási árát - ingatlanforgalmazó-értékbecslő szakértő 
által készített értékelési bizonyítvány figyelembe vételével – 611.000 Ft + 27 % ÁFA 
164.970 Ft = 775.970 Ft (azaz Hétszázhetvenötezer-kilencszázhetven forint) összegben 
állapítja meg.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Vevőkkel az adásvételi 
szerződést kösse meg.  
 
A szerződéskötéssel és a földhivatali eljárással kapcsolatos költségek a Vevőket terhelik. 
 
A képviselő-testület megbízza dr. Horváth Zsolt ügyvédet a szerződés elkészítésével, 
ellenjegyzésével és a jogügylet teljesedése érdekében szükség szerint teendő 
jognyilatkozat tételére is kiterjedő, a földhivatal előtti képviselettel. 
 
Ha a Vevők az ingatlan árát megfizetik, és a telekhatáron belülre a vezetékes ivóvizet és 
a villanyáramot bevezettetik, valamint a lakóházra vonatkozó jogerős építési engedélyt a 
polgármesternek bemutatják, az önkormányzat a befizetett nettó telekárat (611.000 Ft-ot) 
a képviselő-testület 13/2016. (II.11.) határozatában foglalt feltételekkel megkötendő 
támogatási szerződés alapján, letelepedési támogatás címén részükre visszautalja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Vevőket a döntéséről e határozat 
megküldésével tájékoztassa. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  a vételár megfizetésére és a szerződés megkötésére 2016. december 31. 
 
 

Az adásvételi szerződést megkötöttük, a vételárat az ügyfél megfizette. 
 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

165/2016. (XI.24.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. november 28-i hatállyal a 
következők szerint módosítja a 75/2014. (XI.20.) határozatával jóváhagyott, a Nyirádi 
Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendjéről szóló határozatát: 
 
Az ügyrend 47. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„47. A Hivatal ügyfélfogadási rendje (kérelmek átvétele, fénymásolás, felvilágosítás 
nyújtása) a Szőci Ügyfélszolgálati Helyen (Szőc, Kossuth L. u. 41.): 
 
hétfő:         845 – 1600 óráig 
szerda: 845 – 1600 óráig.” 
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Az ügyrend 52. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„52. A munkaidő napi megoszlása Szőcön: 
hétfő:     845 – 1600 óráig 
szerda:  845 – 1600 óráig 
Az étkezési idő 30 perc.” 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 
ügyrendjében a változást vezesse át. 
 
Felelős: Lovasi Erika jegyző  

Határidő: 2016. november 27. 
 

 
A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendjében a Szőci Ügyfélszolgálati Hely 
ügyfélfogadás rendje átvezetésre került.  
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
166/2016. (XI.24.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 490.728 Ft támogatást nyújt a Nyirádi 
Római Katolikus Plébánia (a továbbiakban: Plébánia) javára, felhalmozási célú 
pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre jogcímen, a templomfelújításhoz 
kapcsolódó járdaépítés költségeihez. 
 
A képviselő-testület a támogatás fedezetét az önkormányzat 2016. évi költségvetésében, 
az önkormányzat részére felajánlott képviselői tiszteletdíjakból képzett tartalék terhére 
biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a támogatás átadásáról, átvételéről 
megállapodást kössön a Plébániával, és a pénzeszköz átadásról gondoskodjon. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 

Határidő:  2016. december 15. 
 
 
A pénzeszköz átadásról a megállapodást megkötöttük, a pénzeszköz átadásra 
került.  
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
167/2016. (XI.24.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 200.000 Ft-ot fordít az Idősek 
Karácsonya rendezvényen Aradszky László fellépési díjára. 
 
A képviselő-testület a fellépési díj fedezetét az önkormányzat 2016. évi 
költségvetésében, az önkormányzat részére felajánlott képviselői tiszteletdíjakból képzett 
tartalék terhére biztosítja. 
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Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2016. december 20. 

 
 
A felajánlott képviselői tiszteletdíj az idősek Karácsonya rendezvényen Aradszky 
László fellépési díját fedezte.  
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
168/2016. (XI.24.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
az óvodához építendő étkezde tervezési munkáit rendelje meg Dencs Tibor 
építészmérnöktől (8255 Balatonrendes, László Gyula u. 9.). 
 
A képviselő-testület a tervezési díj fedezetét az önkormányzat 2016. évi 
költségvetésében a 2015. évi maradvány terhére biztosítja. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2016. december 9. 

 
 
Az önkormányzat az óvodához építendő étkezde tervezési munkái elkészültek, 
engedélyeztetése folyamatban van.  
 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
169/2016. (XI.24.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elutasítja Eichinger László Nyirád, 
Dózsa Gy. u. 2. szám alatti lakos azon kérését, hogy bérbe vétele esetén vezethesse az 
önkormányzati falubuszt. 
 

Indokolás 
 
A képviselő-testület álláspontja szerint, ha Eichinger László megkapná a jogot a falubusz 
vezetésére, az ütközne azon elvekkel, mely szerint a falubuszt csak a képviselő-testület 
tagjai, az önkormányzati intézmények kijelölt dolgozói, illetve a civil szervezetek 
képviselői vezethetik. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről e határozat 
megküldésével Eichinger Lászlót tájékoztassa. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2016. november 30. 

 
 
Eichinger Lászlót döntésünkről e határozat megküldésével tájékoztattuk.  
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
171/2016. (XI.24.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. november 25-i hatállyal a 
következők szerint módosítja a 25/2015. (IV.9.) határozatát: 
 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő, 
Volkswagen Crafter 30 Kombi KT 2.5 TDI típusú, 9 személyes személygépkocsijának 
vezetéséhez a következő személyeknek állandó meghatalmazást ad: 
 

1. Nagy Gábor polgármester 8454 Nyirád, Kossuth Lajos utca 26., 
2. Andrónyi Miklós képviselő 8454 Nyirád, Széchenyi utca 5., 
3. Horváth Zoltán alpolgármester 8454 Nyirád, Rózsa utca 12., 
4. Németh András képviselő 8454 Nyirád, Sósi domb 7., 
5. Németh Jenő képviselő 8454 Nyirád, Óvoda köz 2., 
6. Papp Attila képviselő 8454 Nyirád, Levendula utca 8., 
7. Turi János mezőőr 8454 Nyirád, Dózsa György utca 75., 
8. Vass Lajos tanár 8451 Ajka, Málnás utca 21. 
9. Kovács Károly 8454 Nyirád, Ifjúság utca 3., 
10. Németh Ferenc 8454 Nyirád, Alkotmány utca 18., 
11. Bódi Zsolt 8454 Nyirád, Dózsa György utca 68., 
12. Fermos László 8454 Nyirád, Béke utca 56., 
13. Simon Balázs 8454 Nyirád, Alkotmány utca 61., 
14. Cili Attila 8454 Nyirád, Rákóczi utca 5., 
15. Németh András 8454 Nyirád, Dózsa György utca 54., 
16. Kovács András, 8454 Nyirád, Sport utca 11. és 
17. Szabó Zoltán tanár, 8500 Pápa, Korona u. 22. 

 
szám alatti lakosoknak. 
 
A felsorolt személyeken kívül egyedi vezetői engedély kiadásához a képviselő-testület 
jóváhagyása szükséges. 
 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az állandó meghatalmazások 
elkészítéséről intézkedjen. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 

Határidő: 2016. november 25. 
 
 
Az önkormányzat tulajdonában lévő, Volkswagen Crafter 30 Kombi KT 2.5 TDI 
típusú, 9 személyes személygépkocsijának vezetéséhez a következő személyek 
állandó meghatalmazásai elkészültek.  
 
 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

172/2016. (XI.24.) határozata 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elutasítja az Országos 
Mentőszolgálat Alapítvány anyagi támogatás iránti kérelmét. 
 

Indokolás: 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi 
költségvetésében nem tervezett forrást a mentőszolgálat alapítványának támogatására. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Mentőszolgálatot a döntéséről e 
határozat megküldésével tájékoztassa. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 

Határidő:  2016. december 9. 
 
 
A Mentőszolgálatot döntésünkről e határozat megküldésével tájékoztattuk.  
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
173/2016. (XI.24.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza Gerlang Ferenc belső 
ellenőr egyéni vállalkozót (8000 Székesfehérvár, Olaj u. 34/a.) hogy a képviselő-testület 
részére tanácsadói tevékenységet végezzen a következők szerint:  
 
1. A 2016. évi számviteli zárlati munkák során a polgármester és a képviselő-testület 

részére megfelelő adatszolgáltatási rendszer kialakítása. 
2. A 2017. évi költségvetés tervezési munkái során a naturális tervezés bevezetése a 

bázis alapú tervezés mellett. 
3. Javaslattétel a további szükséges nyilvántartások és kontroll kialakítására. 

 
A tanácsadói díj egyösszegű 400.000 Ft, azaz Négyszázezer forint, melynek fedezetét a 
képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a 2015. évi maradvány 
terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tanácsadói tevékenységre 
Gerlang Ferenccel megbízási szerződést kössön. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2016. december 15. 

 
 
A megbízási szerződést a tanácsadói tevékenységre Gerlang Ferenccel 
megkötöttük, a belső ellenőr az összefoglaló jelentését elkészítette mellyel a 
tanácsadói tevékenység teljesítésre került, a tanácsadói díjat kiegyenlítettük. 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
174/2016. (XI.24.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
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településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. Korm.rendelet 16. § (1) 
bekezdésében foglalt előírásoknak megfelelően Nyirád község Településrendezési 
Tervének Helyi Építési Szabályzatát áttekintette és ellenőrizte. Ennek folyamán döntött 
arról, hogy az abban szereplő, az önkormányzat érdekeit sértő korlátozás – miszerint az 
Lf-1 jelű építési övezetben 500 m2 a megengedett legnagyobb beépíthető felület – miatt a 
helyi építési szabályzat módosítása szükséges. 
 

 
Indokolás: 

 
Az Lf-1 építési övezet előírásainak a HÉSZ-ben az OTÉK-ben az építési telkekre előírt 
30 % beépíthetőségen felül konkrét m2 korlát is rögzítésre került. Mivel ebben az építési 
övezetben több, az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közintézmény is 
található, amelyek alapterülete meghaladja, vagy megközelíti ezt a küszöbértéket, 
ugyanakkor a terület nagysága a 30 % megengedett beépíthetőséggel még lehetővé 
tenné az épületek bővítését, fejlesztését. 
 
A képviselő-testület, mivel a HÉSZ-ben az OTÉK által meghatározott beépítési százalék 
és építménymagasság meghatározása elegendő a kialakult településkép védelméhez, a 
település érdekeit szem előtt tartva döntött a felesleges korlátozás törlésének 
szükségességéről. 
 
A döntésnek megfelelően a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
jogszabályoknak megfelelően kezdeményezze a helyi építési szabályzat módosítását. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 

Határidő:  2016. december 23. 
 
 
A jogszabályoknak megfelelően kezdeményeztük a helyi építési szabályzat 
módosítását, a rendeletmódosítást a képviselő-testület elfogadta. 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
175/2016. (XI.24.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirádi Közös Önkormányzati 
Hivatal alapító okiratát 2017. január 1-jei hatállyal módosítja. 
 
A módosító okirat e határozat 1. melléklete, a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okirat e határozat 2. melléklete. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2017. január 1. 

 
 
A Nyirádi közös Önkormányzati Hivatal alapító okirata módosításra került, a Magyar 
Államkincstár a változásokat a törzskönyvi nyilvántartásban átvezette. 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
179/2016. (XII.12.) határozata 
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1. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évben felajánlott 

képviselői tiszteletdíjakból képzett tartalék terhére, 2016. évre a következő kiadásokat 
határozza meg: 
 
Idősek karácsonya megrendezésére       230.000 Ft 
A Nyirádi Nyugdíjas és Hagyományőrző Egyesület  
pályázati támogatására         460.300 Ft 
Összesen:          690.300 Ft 
 
2. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évben felajánlott 

képviselői tiszteletdíjakból képzett tartalék terhére, 2017. évre a következő kiadásokat 
határozza meg: 
 
Falusi disznóvágásra           50.000 Ft 
Ravatalozó terveinek elkészítésére         50.000 Ft 
A civil ház térkövezésének elkészítésére        50.000 Ft 
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület működési támogatására    100.000 Ft 
A művelődési ház gépészeti berendezéseinek felújítására   585.000 Ft 

Iskolai játszótér kialakítására        472.920 Ft 
Fejlesztési céltartalékra                1.442.782 Ft 
Összesen:                  2.750.702 Ft 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester és Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  1. 2016. december 31. 

              2. 2017. december 31. 
 
 

A 2016. évben felajánlott képviselői tiszteletdíjak az Idősek karácsonya és a 
Nyirádi Nyugdíjas és Hagyományőrző Egyesület pályázati támogatására került 
felhasználásra.  
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
181/2016. (XII.12.) 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 114/2016. (VII.20.) határozattal 
módosított 26/2016. (III.3.) képviselő-testületi határozattal kiírt pályázati felhívás szerint, 
a benyújtott pályázatai alapján a Nyirádi Nyugdíjas és Hagyományőrző Egyesület (8454 
Nyirád, Óvoda köz 2., képviseli: Németh Jenő elnök) részére 2016. évben további 
460.300 Ft (azaz Négyszázhatvanezer-háromszáz forint) kulturális és működési célú 
támogatást nyújt. 
 
Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott részére 2016. 
december 31. 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:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2016. december 31. 
 
 

A pénzeszköz átadásról a megállapodást megkötöttük, a pénzeszköz átadásra 
került.  
 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

182/2016. (XII.12.) határozata 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nyirád község településfejlesztési 
koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának és településrendezési 
eszközének vagy azok módosításának partneri egyeztetéséről 2016. december 13-i 
hatállyal a következő szabályokat határozza meg: 

 
1. Általános rendelkezések 
 
a) Nyirád község településfejlesztési koncepciónak, integrált településfejlesztési 
stratégiának és településrendezési eszköznek vagy azok módosításának a lakossággal, 
érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, egyházakkal történő 
véleményeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet és a partnerségi 
egyeztetés szabályai szerint történik. 

 
b) E határozat alkalmazásában partnerek: a település lakossága, a településen 
működő egyházak, valamint a Nyirád Község Önkormányzatánál (a továbbiakban: 
Önkormányzat) a véleményezési eljárásokba bejelentkezett érdekképviseleti, civil és 
gazdálkodó szervezetek. 

 
c) Az érdekképviseleti, a civil és gazdálkodó szervezet az adott véleményezési 
eljárásba, az Önkormányzat polgármesteréhez a megadott határidőben benyújtott 
írásbeli kérelemmel jelentkezhet be. A kérelemben meg kell jelölni a véleményezési 
eljárás tárgyát, a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét. 

 
2. Településfejlesztési koncepcióvéleményezéshez szükséges partneri egyeztetés 
szabályai 

 
a) A partnerek tájékoztatása a készítendő koncepcióról, a koncepció tervezetéről, a 
településrendezési eszközökről az Önkormányzat honlapján történik. 

 
b) A készítendő koncepcióval, a koncepció tervezettel és a településrendezési 
eszközökkel kapcsolatban az Önkormányzat honlapján megjelent tájékoztatásban 
megjelölt időpontig a partnerek észrevételt, javaslatot, véleményt nyilváníthatnak, 
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melyeket benyújthatják papíralapon vagy az Önkormányzat honlapján megadott e-mail 
címre. 

 
c) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket a közös önkormányzati 
hivatal összesíti és a koncepció, településrendezési eszközök ügyiratához csatolja. 

 
d) A beérkező javaslatokat, véleményeket a közös önkormányzati hivatal megküldi a 
koncepció, településrendezési eszközök elkészítésével megbízott tervezőnek, aki azokat 
szakmailag megvizsgálja. A tervező az elfogadásra nem javasolt véleményeket, szakmai 
indokolásával együtt, megküldi az közös önkormányzati hivatalnak. 

 
e) Az el nem fogadott véleményeket és azok indokolását a polgármester az 
Önkormányzat képviselő-testületének ülésén ismerteti. Az el nem fogadott 
véleményeket, valamint azok indokolását a főépítész összesíti és a koncepció, 
településrendezési eszközök ügyiratához csatolja. 

 
f) Az elfogadott koncepció, valamint településrendezési eszközök az Önkormányzat 
honlapján történő közzétételéről a közös önkormányzati hivatal gondoskodik. 

 
3. Integrált Településfejlesztési stratégia véleményezéshez szükséges partnerségi 
egyeztetés szabályai 

 
a) A partnerek tájékoztatása a stratégia tervezetéről az Önkormányzat honlapján 
történik. 

 
b) A stratégia tervezettel kapcsolatban az Önkormányzat honlapján megjelent 
tájékoztatásban megjelölt időpontig a partnerek észrevételt, javaslatot, véleményt 
nyilváníthatnak, melyeket benyújthatják papíralapon vagy az Önkormányzat honlapján 
megadott e-mail címre. 

 
c) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket a közös önkormányzati 
hivatal összesíti és a stratégia ügyiratához csatolja. 

 
d) A beérkező javaslatokat, véleményeket a közös önkormányzati hivatal megküldi a 
stratégia elkészítésével megbízott tervezőnek, aki azokat szakmailag megvizsgálja. A 
tervező az elfogadásra nem javasolt véleményeket, szakmai indokolásával együtt, 
megküldi a főépítésznek. 

 
e) A véleményeket és a vélemények alapján átdolgozott stratégiát a polgármester az 
Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén ismerteti. A véleményeket a közös 
önkormányzati hivatal összesíti és a stratégia ügyiratához csatolja. 

 
f) Az elfogadott stratégia Önkormányzat honlapján történő közzétételéről a közös 
önkormányzati hivatal gondoskodik. 

 
 

4. Településrendezési eszközök véleményezéshez szükséges partnerségi egyeztetés 
szabályai 
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a) A partnerek az Önkormányzat honlapján kapnak előzetes tájékoztatást a 
készítendő településrendezési eszközről vagy meglévő településrendezési eszköz 
módosításáról. 

 
b) Az előzetes tájékoztatásban megjelölt időpontig a partnerek észrevételt, javaslatot, 
véleményt nyilváníthatnak, melyeket papíralapon vagy az Önkormányzat honlapján 
megadott e-mail címre nyújthatják be. 

 
c) A településrendezési eszköz elkészült tervezetének ismertetése az Önkormányzat 
honlapján történik. 

 
d) Az elkészült tervezettel kapcsolatban az Önkormányzat hivatalos honlapján 
megjelent időpontig a partnerek észrevételt, javaslatot, véleményt nyilváníthatnak, 
melyeket papíralapon vagy az Önkormányzat honlapján megadott e-mail címre 
nyújthatják be. 

 
e) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket a közös önkormányzati 
hivatal összesíti és a településrendezési eszköz ügyiratához csatolja. 

 
f) A beérkező javaslatokat, véleményeket a közös önkormányzati hivatal megküldi a 
településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek, aki azokat szakmailag 
megvizsgálja. A tervező az elfogadásra nem javasolt véleményeket, szakmai 
indokolásával együtt, megküldi a közös önkormányzati hivatalnak. 

 
g) A véleményeket a polgármester az Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén 
ismerteti. A vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a Képviselő-testület 
dönt. 

 
 
h) Az el nem fogadott véleményeket, valamint azok indoklását a közös önkormányzati 
hivatal összesíti és a településrendezési eszköz ügyiratához csatolja. 

 
i) Az el nem fogadott véleményeket, valamint azok indokolását, továbbá az elfogadott 
településrendezési eszközt az Önkormányzat honlapján a közös önkormányzati hivatal 
közzé teszi. 

 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester és Lovasi Erika jegyző 

Határidő:  2016. december 13. és folyamatos 
 

 
A településrendezési eszközök módosításáról szóló rendelet jogerőre emelkedett.  
 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
184/2016. (XII.12.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint fenntartó biztosítja Kiss Szófia 
sajátos nevelési igényű óvodás gyermek részére a Veszprém Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Tanulási Képességet Vizsgáló, Beszédvizsgáló Szakértői és 
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Rehabilitációs Bizottsága szakértői véleményében foglalt fejlesztések igénybevételének 
feltételeit a következők szerint: 
 
A 2016/2017. nevelési évben 2.500 Ft óradíj erejéig támogatást nyújt a szülők részére 
ahhoz, hogy a gyermek heti 3 órában gyógypedagógiai fejlesztésben részesüljön. 
 
A szülők a foglalkozásokon való részvételről igazolást nyújtanak be az önkormányzati 
hivatalba, amely alapján havonta egyszer, minden hónap 10. napjáig, utólag történik az 
elszámolás. 
 
A képviselő-testület a gyermek fejlesztése költségeinek (heti 3 x 2.500 Ft, azaz heti 
7.500 Ft) fedezetét az önkormányzat 2016. évi költségvetésében, a 2015. évi maradvány 
terhére biztosítja és az önkormányzat 2017. évi költségvetésébe betervezi. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről e határozat 
megküldésével a Nyirádi Nyitnikék Óvoda vezetőjét és a gyermek szüleit tájékoztassa. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2016. december 15. 
 
 

A gyermek szüleit és a Nyirádi Nyitnikék Óvoda vezetőjét döntésünkről e határozat 
megküldésével tájékoztattuk.  
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
1/2017. (I.19.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Helyi Szabályozási Tervvel és a 
Településszerkezeti Tervvel összhangban a Szencz Lászlóné 8454 Nyirád, Arany János 
utca 7. szám alatti lakos tulajdonát képező  
 

a) 09/24 hrsz-ú „kivett közforgalom elől el nem zárt magánút” megnevezésű, 0,0303 
ha területű, és a 

b) 09/25 hrsz-ú „szántó” megnevezésű, 0,2354 ha területű 
 
ingatlanokat belterületbe vonja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatot az érintettnek küldje 
meg, és az ingatlanokat vonja belterületbe. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2017. január 27. 

 
A érintett félt döntésünkről e határozat megküldésével tájékoztattuk, az ingatlanok 
belterületbe vonása megtörtént.  
 
 
 
 
 



 

Előterjesztés az .. napirendi ponthoz – Nyirád, 2017. március 23. 

14 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2017. (II.23.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 
71. § (4) bekezdése alapján Nagy Gábor főállású polgármester illetményét 
2017. január 1. napjától havi 498.585 Ft, azaz Négyszázkilencvennyolcezer-
ötszáznyolcvanöt forint összegben állapítja meg. 
 
A képviselő-testület a polgármester költségtérítését a Mötv. 71. § (6) 
bekezdése alapján 2017. január 1. napjától havi 74.788 Ft, azaz 
Hetvennégyezer-hétszáznyolcvannyolc forint összegben állapítja meg. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2017. február 28. 

 
 
A Képviselő-testület döntése alapján a polgármester illetménye és költségtérítése 
módosításra került a fenti összegnek megfelelően a központosított 
illetményszámfejtő rendszerben. 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2017. (II.23.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) 
EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdése értelmében tájékoztatja a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalt arról, hogy egyetért Nyirád település teljes 
közigazgatási területére vonatkozó, a kötelező felvételt biztosító általános iskola 
körzethatára kijelölésével, mely szerint a kötelező felvételt biztosító iskola  
 
037118- Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola 

8454 Nyirád, Szabadság utca 1. 
8454 Nyirád, Dózsa György utca 52/A.  

 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy jelen határozatot a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Hatósági Osztályának küldje 
meg. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:       2017. február 15. 
 
 
 
A határozatot Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Hatósági 
Főosztály Hatósági Osztályának megküldtük. 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2017. (II.23.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyugdíjba vonulása alkalmából 
bruttó 1.000.000 Ft jutalomban részesíti Kovács Károlyné anyakönyvezető, igazgatási 
ügyintézőt.  
 
A jutalmazásra nevezett közszolgálati tisztviselő kivételes személyisége, aktivitása és 
munkabírása elismeréseként kerül sor.  
 
A képviselő-testület a jutalom fedezetét az önkormányzat 2017. évi költségvetésében, a 
személyi juttatások terhére biztosítja.  
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy intézkedjen a jutalom kifizetéséről.  
 
Felelős: Lovasi Erika jegyző 
Határidő: 2017. március 20.  

 
 
A jutalom számfejtésre és kifizetésre került.  

 
 
 
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: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
Kérem a Képviselő-testület tisztelt Tagjait beszámolóm megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
Nyirád, 2017. március 13. 
 
  


