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JEGYZŐKÖNYV
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
nyilvános, rendkívüli üléséről

2017. április 28.

Nyirád
2017

Jegyzőkönyv

Készült:

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
nyilvános üléséről

Az ülés helye:

Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal
Nyirád, Szabadság u. 3.

Az ülés időpontja: 2017. április 28. 1700 óra

A képviselő-testületi ülésre meghívottak:
1.
2.
3.
4.
5.

Horváth Zoltán
Andrónyi Miklós
Csikány Róbertné
Németh András
Németh Jenő
Egyesület

alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő; az Összefogás Nyirádért Egyesület elnöke
képviselő; a Nyirádi Nyugdíjas és Hagyományőrző

elnöke
6. Papp Attila
képviselő; a Nyirádi Polgárőrség elnöke
7. Lovasi Erika
jegyző
8. Molnárné Farkas Rita a Nyirádi Szociális Segítő Központ intézményvezetője
9. Szabóné Kecskés Mária
óvodavezető
10. Tasner Istvánné
élelmezésvezető
11. Óvodai Szülők Közössége; Nyirád Községért Alapítvány Nyirád, Szabadság u. 3.
Bodó Márta Nyirád, Ady E. u. 17.
12. Iskolai Szülők Közössége
Molnárné Mencseli Katalin Nyirád, Széchenyi u. 37.
13. Kék Cinke Alapítvány
Nyirád, Széchenyi u. 36. - Bokorné Tasner Márta
14. Nyirád és Térsége Nagycsaládosainak Közhasznú Egyesülete - Nyirád, Petőfi S.
u. 18. – Molnárné Budai Angelika
15. Nyirád Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete Nyirád, Széchenyi u. - Németh László
16. Iskola a Gyermekeinkért Közalapítvány Nyirád, Szabadság u. 1. – Hoffmann István
17. Nyirádi Községi Sport Egyesület Nyirád, Béke u. 54. - Fermos László
18. Rókadombi Horgász Egyesület Nyirád, Petőfi S. u. 18. – Vajai László
19. Nyirádi Testépítő Klub Nyirád, Petőfi S. u. 18. – Kovács András

Nyirád község lakossága

Az ülésen jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nagy Gábor
Horváth Zoltán
Andrónyi Miklós
Csikány Róbertné
Németh András
Németh Jenő

7. Papp Attila

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő; a Nyirádi Nyugdíjas és Hagyományőrző
Egyesület elnöke
képviselő; a Nyirádi Polgárőrség elnöke

Lovasi Erika

jegyző

A képviselő-testület létszáma: 7 fő
Jelenlévő képviselők száma:

7 fő

Az ülést vezeti:

Nagy Gábor polgármester

Jegyzőkönyvvezető:

Inhófné Szabó Adrienn igazgatási ügyintéző

Nagy Gábor polgármester
Tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket. Megállapítom, hogy Nyirád Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 7 tagjából 7 fő van jelen, a képviselő-testület
határozatképes.
Kérdezem, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban
van-e módosító javaslat? Megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai részéről
módosító javaslat nincs.
1. A KÖZOKTATÁSI, VALAMINT A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJAIRÓL SZÓLÓ 3/2015. (III.31.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA

Nagy Gábor polgármester:
A konyhán történt személyi változásoknak köszönhetően megnövekedett az igény a
szociális étkezés lakásra történő kiszállítására. Ennek díja 100 Ft/adag. Ezt a változást
be kell építeni helyi rendeletünkbe, valamint a rendelet mellékleteiben szereplő nettó
díjakat, bruttó díjak váltják fel.
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a térítési díjakról szóló
rendelet előterjesztés szerinti megalkotásáról!
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2017. (V.5.) önkormányzati rendelete
a közoktatási és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjairól szóló 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A rendelet e jegyzőkönyv 1. melléklete

2. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI
FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSRA

Nagy Gábor polgármester:
Megjelent az új BM pályázat, - amiből tavaly sikerült aszfaltoznunk -, május 2-ig kell a
beadni az újat. Gondban vagyok azzal, hogy mire is pályázzunk, egy biztos, hogy
pályáznunk kell. Lehet pályázni bölcsődére, ezzel kapcsolatban van beadva egy
pályázat, ami elbírálásra vár. Az óvodánk viszonylag jó állapotban van; egészségügyi
alapellátás szolgáló fejlesztésre lehet pályázni, tehát az egészségházra, én ide tettem
kérdőjelet. Igaz van bent egy TOP-os pályázat elbírálás alatt, de nem tudni, hogy mi
lesz vele. Közös Önkormányzati Hivatal energetikai beruházásra,- ez a második
kérdőjel -; sport infrastruktúra fejlesztés, erre írtuk tavaly a fűtéskorszerűsítést és
kértük az árajánlatokat. Tájékoztatott az iskola vezetője és a pápai KLIK is, hogy nekik
kiírtak most egy nagyobb klikkes pályázatot, ahova kérik a fűtéskorszerűsítési
anyagunkat, amit elkészítettünk. Az utolsó lehetőség – a harmadik kérdőjel –
belterületi utak, járdák felújítása.
Az egészségházra pályázzunk, járdára pályázzunk, vagy erre az épületre pályázzunk?
Szívem szerint az egészségházra pályáznék, de az elbírálatlan TOP-os pályázat
eredménye nem fog kiderülni ezen pályázat beadási határidejéig.
Papp Attila képviselő:
Én a hivatal épületének korszerűsítését preferálnám. Véleményem szerint beleférne
egy kis bővítés, a konyhai résznek a felújítása. Ebbe az irányba kellene lépni, én ezt
támogatnám jobban.
Nagy Gábor polgármester:
Kérdése valakinek ezzel kapcsolatban?
Papp Attila képviselő:
Ebben most kell dönteni?
Nagy Gábor polgármester:
A beadási határidő május 2.
Németh Jenő képviselő:
Nem érint minket a holnap megjelenő kéménycsere, fűtéskorszerűsítés pályázat? Nem
néztem meg, hogy intézményeket is belevették-e a kiírásba.

Nagy Gábor polgármester:
Tudok róla, elsődlegesen úgy akarják ezeket kiírni, hogy döntően a kamattámogatást
fogják finanszírozni és maximum 40%-ig a vissza nem térítendő részt. Ez az otthon
melege program?
Németh Jenő képviselő:
700.000 forintig nem kell semmit visszafizetni, kéménycserére és fűtéskorszerűsítésre
lehet pályázni. Az interneten jelent meg.
Nagy Gábor polgármester:
Az otthon melege programban jelent meg ez, a hitelkonstrukció kiajánlása.
Németh Jenő képviselő:
Véleményem szerint utakban, járdákban is kellene gondolkodnunk.
Papp Attila képviselő:
Ha a hivatal épületének korszerűsítésében most nem lépünk, akkor nem lesz soha
pénzünk, hogy felújítsuk. Ezzel az épülettel valamit kezdeni kell, mert gyakorlatilag a
legrosszabb épülete a településnek. Szégyen a konyha és a vizesblokk állapota. A
fűtést is korszerűsíteni kell. Rendbe kell tenni ezt az épületet.
Meg kell határozni a fő csapásirányt, véleményem szerint az utak, járdák nincsenek
olyan rossz állapotban. Most az utak meg lesznek csinálva, a temetőnél az út teljesen
fel lesz újítva, szélesebb lesz, oda járdát teljesen felesleges.
Nagy Gábor polgármester:
Vívódom az egészségház, a hivatali épület és nem is az út, hanem a járda között. Ezek
közül melyik mellett alakul ki konszenzus, bármelyik mögé beállok és megírom a
pályázatot.
Németh András képviselő:
Meddig jutottunk el a napelemes pályázattal tavaly?
Nagy Gábor polgármester:
Ajkai konzorciummal írtunk tavaly napelemes pályázatot, úgy néz ki, mintha nyernénk.
Hatalmas napelem park lenne itt a hivatal épülete mögött, úgy tűnik áramot fogunk
termelni. A világítás ebből megoldott lenne, de a fűtés az katasztrofális állapotban van.
Ha a kazán elromlik kb. 2 millió forint a teljes csere új kéménnyel, új kazánnal és
tervezéssel.
Németh András képviselő:
A kondenzációs kazán és a kémény kb. 1 millió forint, plusz még a többi költség.
Nagy Gábor polgármester:
Az egészségházra beadott 33 millió forintos TOP-os pályázaton, ha nem nyerünk,
akkor 2,5 millió forint be kell ruházni, mert különben bevonják a működési engedélyt.
Papp Attila képviselő:
Rendben van, hogy oda költünk 2,5 millió forintot, de ennél mennyit hozunk, ezt is
figyelembe kell venni. Ez az épület egy kulturált hely lenne.

Németh András képviselő:
Az egészségházban mire kell költeni?
Nagy Gábor polgármester:
Csempézés, festés, fűtés.
Andrónyi Miklós képviselő:
Egyszerre több pályázatot is belehet adni?
Nagy Gábor polgármester:
Lehet pályázni erre az épületre, vagy sportra vagy útra. Egy pályázatot lehet
benyújtani.
Papp Attila képviselő:
Fő irány legyen a hivatal felújítás.
Horváth Zoltán alpolgármester:
A járdákra teljesen felesleges, úgy sem használják.
Nagy Gábor polgármester:
Írjunk pályázatot a hivatal felújítására, jól értettem?
Nagy Gábor polgármester
Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk pályázat
benyújtásáról a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújítására!
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
59/2017. (IV.28.) határozata
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC.
törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti „Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” című pályázatra.
Pályázati alcél:
ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztése,
felújítása
Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújítása (Nyirád, Szabadság u.
3.)
Fűtéskorszerűsítés
Nyílászáró csere
Külső hőszigetelés
Akadálymentes WC kialakítása

3.069.041,- Ft
1.933.059,- Ft
3.611.132,- Ft
7.023.966,- Ft

Beruházás összköltsége:
Igényelt pályázati támogatás:
Az önkormányzat által vállalt
saját forrás összege:

15.637.198,- Ft
14.855.338,- Ft
781.860,- Ft

A képviselő-testület a 781.860 Ft, azaz Hétszáznyolcvanegyezernyolcszázhatvan forint önerő fedezetét az önkormányzat 2017. évi
költségvetésében a tartalék terhére biztosítja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázat
benyújtásáról intézkedjen.
Felelős:
Határidő:

Nagy Gábor polgármester, Lovasi Erika jegyző
elektronikus úton: 2017. május 2. 16:00 óra
postai úton: 2017. május 3.

3. A NYIRÁDI ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI
ÁLLÁSHELYÉRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZAT VÉLEMÉNYEZÉSE
Nagy Gábor polgármester
A Közalkalmazotti Tanács Elnöke Györkösné Baráth Anikó tájékoztatott, hogy Nagy
Noémi igazgató megbízása a tanév végén lejár. A pályázat kiírásra került, a benyújtási
határidő 2017. április 8. volt, egy pályázat érkezett. A képviselő-testület tagjai Nagy
Noémi jelenlegi intézményvezető pályázatát megkapták. Nagy Noémi 2012. óta látja
el az intézményvezetői feladatokat, magas színvonalon végzi munkáját, pályázatát
mint pedagógus is alkalmasnak tartom a megvalósításra. A képviselő-testületnek
véleményezési joga van pályázatával kapcsolatban.
Javaslom, hogy támogassuk Nagy Noémi pályázatát.
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs.
Kérem, szavazzunk Nagy Noémi pályázatának támogatásáról!
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
60/2017. (IV.28.) határozata
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nagy Noémi 8400 Ajka,
Béke u. 23. szám alatti lakos által a Nyirádi Erzsébet Királyné Általános
Iskola intézményvezetői álláshelyének betöltésére beérkezett pályázatát
véleményezte. A beérkezett pályázatot egyhangúlag támogatja, és
javasolja az abban foglaltak megvalósítását.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről a KLIK
Pápai Tankerületi Központját (8500 Pápa, Mézeskalács u. 2.) értesítse.
Felelős:
Határidő:

Nagy Gábor polgármester
2017. május 8.

4. VEGYES ÜGYEK

Kérdezem, hogy van-e vegyes ügyben bármilyen kérdés, észrevétel? Megállapítom,
hogy mai ülésünknek több napirendi pontja és hozzászólás nincs. Köszönöm
képviselőtársaim munkáját, az ülést 1745 órakor bezárom.

