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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. december 12-i nyilvános ülésére 
 
 
Tárgy:  Az önkormányzat 2017. évi fejlesztési céljainak megtárgyalása 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az előzetes megbeszélések és egyeztetések eredményeként körvonalazódtak a képviselő-
testület tagjainak elképzelései az önkormányzat 2017. évi fejlesztési céljairól. 
 
A jövő évi költségvetés előkészítéséhez javasolom a beruházások és az azokra tervezett 
kiadások meghatározását a következők szerint: 
 
Határozati javaslat: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
….. határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi 
költségvetésének előkészítéséhez a következők szerint határozza meg a 2017. évi fejlesztési 
célokat: 
 

 
Fejlesztési cél 

Tervezett 
költség 
eFt-ban 

A községet DK-i oldalról elkerülő csapadékvíz mentesítő árok tervezési és 
engedélyezési eljárására 

 
1.000 

Önkormányzati utak átereszeinek rendbetétele elsődlegesen a József Attila utca 
D-i szakaszán 

 
500 

Önkormányzati utak aszfaltburkolatának felújítására, kátyúzásra (elsődlegesen a 
Szeptember 4. utca mart aszfalttal történő felújítása) 

 
7.000 

KMB iroda és körzeti megbízotti szolgálati lakás kialakítására 5.000 
Az önkormányzat konyhájának fűtési és légtechnikai korszerűsítésére 2.000 
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Temetőrendezésre 1.000 
Temetői nyilvántartó szoftverre 400 
A temető új ravatalozójának tervdokumentációjára 300 
A művelődési ház mosdóinak felújítására 2.000 
A művelődési ház új házasságkötő terme és nyugdíjas klubja felújításának 
pályázati önrészére  

 
1.400 

Orvosi rendelő felújítására az ÁNTSZ előírásainak megfeleltetése érdekében 700 
Nehézgépjárművek számára kiépítendő parkolóra 2.000 
Az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok számára kiírt 
pályázatunk alapján a következő utcák meleg-aszfalttal történő felújítására: 
Pomper köz, Kossuth Lajos utca, Levendula utca, Bányász utca, Deák Ferenc 
utca, valamint a Rózsa utca – Széchenyi utca kereszteződése 

 
 

20.000 

Összesen 36.300 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester és Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  azonnal 
 
 
 
A képviselő-testület minden tagja lemondott a 2016. évi tiszteletdíjáról, melyet a 
költségvetésben tartalékba helyeztünk. A képviselő-testület ebből az összegből eddig a 
falunapra, az idősek karácsonyára és az egyházközség javára használt fel forrást. 
 
Horváth Zoltán alpolgármester javaslatára a 2017. évre tartalékba helyezünk 1.289.862 Ft-ot, 
illetve 100.000 Ft-tal a nyugdíjas egyesület 2016. évi pályázatait finanszírozzuk; 
 
Papp Attila képviselő javaslatára 2017. évre tartalékba teszünk 152.920 Ft-ot; 
 
Németh András képviselő javaslatára 30.000 Ft-ot 2016-ban az idősek karácsonyára költünk, 
472.920 Ft-ot pedig 2017. évre tartalékba helyezünk a megépítendő iskolai játszótér céljára; 
 
Németh Jenő képviselő javaslatára a művelődési ház klubhelyiségének felszerelésére a 2016. 
évre 550.000 Ft-ot helyezünk tartalékba; 2017. évre pedig falusi disznóvágásra 50.000 Ft-ot, 
ravatalozó tervezésére 50.000 Ft-ot, civil ház előtti tér térkövezésére 50.000 Ft-ot és az ÖTE 
működésére pedig 100.000 Ft-ot helyezünk tartalékba. 
 
Csikány Róbertné képviselő javaslatára a nyugdíjas egyesület pályázatainak finanszírozására 
a 2016. évre 185.280 Ft-ot helyezünk tartalékba.  
 
Kezdeményezem továbbá, hogy a nyugdíjas egyesület 2016. évre 175.020 Ft-ot kapjon a 
benyújtott pályázatainak finanszírozására. 
 
 
Határozati javaslat: 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
….. határozata 

 
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 
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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    550.000 Ft 
Iskolai játszótér kialakítására        472.920 Ft 
Fejlesztési céltartalékra                1.442.782 Ft 
Összesen:                  2.715.702 Ft 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester és Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  1. 2016. december 31. 

2. 2017. december 31. 
 
 
Kérem a Képviselő-testület tisztelt Tagjait az előterjesztés megtárgyalására és a határozati 
javaslatok elfogadására! 
 
 
Nyirád, 2016. december 8. 
 
 
 
 


