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Jegyzőkönyv 
 
 
 
Készült:  Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

nyilvános üléséről 
 
 
Az ülés helye:  Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 
   Nyirád, Szabadság u. 3. 
 
 
Az ülés időpontja: 2017. május 25. 1700 óra 
 
 
A képviselő-testületi ülésre meghívottak: 
 
1. Horváth Zoltán  alpolgármester 
2. Andrónyi Miklós  képviselő 
3. Csikány Róbertné  képviselő 
4. Németh András  képviselő; az Összefogás Nyirádért Egyesület elnöke 
5. Németh Jenő  képviselő; a Nyirádi Nyugdíjas és Hagyományőrző Egyesület 

     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 
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Az ülésen jelen vannak:  
 

1. Nagy Gábor   polgármester 
2. Horváth Zoltán alpolgármester 
3. Andrónyi Miklós képviselő 
4. Csikány Róbertné  képviselő 
5. Németh Jenő képviselő; a Nyirádi Nyugdíjas és Hagyományőrző Egyesület 
     elnöke 
6. Papp Attila  képviselő; a Nyirádi Polgárőrség elnöke 
 
Lovasi Erika   jegyző  

 Szoboszlai Tibor rendőr alezredes, kapitányságvezető 
 Ajkai Rendőrkapitányság 
 Loránd György  rendőr alezredes, kapitányságvezető- 

helyettes, rendészeti osztályvezető 
Ajkai Rendőrkapitányság  

 
 
 

A képviselő-testület létszáma: 7 fő 
 
Jelenlévő képviselők száma:  6 fő 
 
Az ülést vezeti:    Nagy Gábor polgármester 
 
Jegyzőkönyvvezető:   Inhófné Szabó Adrienn igazgatási ügyintéző 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait, az Ajkai Rendőrkapitányság 
kapitányságvezetőjét Szoboszlai Tibor rendőr alezredes urat, az Ajkai Rendőrkapitányság 
kapitányságvezető-helyettesét, Loránd György rendőr alezredes urat. 
 
Megállapítom, hogy Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7 tagjából 6 fő 
van jelen, a képviselő-testület határozatképes. Németh András képviselő indokolt 
távolmaradását előre bejelentette. 
 
Kérdezem, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban van-e 
módosító javaslat? Megállapítom, hogy módosító javaslat nincs, a mai ülés napirendje a 
következő: 
 
1. Nyirád község 2016. évi közbiztonsági helyzetéről szóló rendőrségi beszámoló 

megtárgyalása 
Előterjesztő: Szoboszlai Tibor r.alezredes, rendőrkapitány 
 

2. Bölcsőde fenntarthatósága 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

3. Az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása 
Előterjesztő: Lovasi Erika jegyző 
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4. Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelete módosításának 
megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

5. Az önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójának megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

6. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése 
Előterjesztő: Lovasi Erika jegyző 
 

7. Önkormányzati tulajdonban lévő termőföld haszonbérleti szerződések 
megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

8. 90 napon túli adótartozók listájának közzététele lehetőségének megtárgyalása 
Előterjesztő: Lovasi Erika jegyző 
 

9. Adóellenőrzés lefolytatásának megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

10. Tájékoztatás a 2017. évben elévülő, illetve utolsó 4 évben elévült követelésekről 
és adótartozókról 
Előterjesztő: Lovasi Erika jegyző 
 

11. Tájékoztatás a 2016. október 26. napján indult végrehajtás folyamatáról, illetve 
eredményéről.  
Előterjesztő: Lovasi Erika jegyző 
 

12. Vegyes ügyek 
- Temető látványterv bemutatása, tájékoztató a temető tulajdonának átvételéről 
- Tájékoztatás az aszfaltozási munkákról 
- TOP-3.1.1-16 pályázati koncepció ismertetése, felhatalmazás kérése, 
tájékoztatás 
- Művelődésszervezői állás és feladatokra megoldás 
- Községi beruházások 
 

 
 
1. NYIRÁD KÖZSÉG 2016. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL SZÓLÓ RENDŐRSÉGI 
BESZÁMOLÓ MEGTÁRGYALÁSA 
 
Nagy Gábor polgármester 
Minden képviselő megkapta az írásos előterjesztést. Amennyiben Loránd György úrnak 
kiegészítenivalója van a beszámolóval kapcsolatban, kérem, mondja el. 
 
Loránd György rendőr alezredes, kapitányságvezető-helyettes, rendészeti 
osztályvezető, Ajkai Rendőrkapitányság  
Nyirád, az Ajkai Rendőrkapitányság illetékességi területén Ajka és Devecser után a 
harmadik legnagyobb lélekszámú település. Az Ajkai Rendőrkapitányság a település 
közbiztonsági védelmét 2015. július 1-jén vette át, akkor helyeztünk a településre az új 
körzeti megbízottat. Véleményünk szerint az eltelt közel két évben megismerte és 
elfogadta őt a település.  
Sajnos a központi elfoglaltságaink miatt, hiába van szolgálatban körzeti megbízottként, 
nem tud minden esetben a településre kijutni, jelenleg is határvédelmi szolgálatot teljesít. 
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Ez a közeljövőben így is marad, mivel a határrendészeti feladatok nagy leterhelést 
jelentenek a rendőrkapitányságnak. Tavalyi évben kollegáink 18 alkalommal voltak a 
határszélen, összesen 270 fő, 23.947 szolgálati órát töltöttek ott. Idei évben már voltunk 
14 alkalommal, - minden héten megyünk – kevesebb létszámmal, saját magunkat váltva 
ott a helyszínen, ez nagyon leterheli a kapitányságot. Ez az egész országra vonatkozik, a 
rendőrség erre a feladatra teljes mértékben nem volt felkészülve, jelenleg is folyik a 
határvadászok toborozása. A határvadászokat beiskolázzák, mire azt az iskolát elvégzik, 
utána tudják őket lehelyezni. Ettől függetlenül a közbiztonsági deficit, azért nincsen, mert 
az ittlévő kollegák feladataikat teljesítik. A fokozott migrációs szolgálatellátás miatt nem 
csak a körzeti megbízott jön a településre, minimum négy naponta a többi kollega is 
megjelenik különböző napszakban. 
A bűncselekmények tekintetében 2010. óta lehetett csökkenést nézni, tavalyhoz képest 
emelkedett. Kiemelném a vagyon elleni bűncselekményeket, melynek száma 
folyamatosan csökken. a tavalyi évben összesen 5 db ilyen jellegű bűncselekmény történt, 
arra törekszünk, hogy ezeket szinten tudjuk tartani. Egy idő után csökkenteni dolgokat 
nem lehet, vagy stagnál, remélhetőleg nem fog emelkedni ezek a számok. Ide tartoznak 
még, a tulajdon elleni szabálysértések is. 50 ezer forintot meg nem haladó érték 
tekintetében 2014-ben 4, 2015-ben 4 és 2016-ban 5 ilyen szabálysértés volt. Úgy 
gondolom ez elég elenyésző szám.  
A rendőrkapitánysági szinten szeretnék még néhány dolgot elmondani. Összesen a tavalyi 
évben regisztrált bűncselekmény az Ajkai Rendőrkapitányság illetékességi területén 854 
db, a kapitányság felderítési eredményessége 50,9 % volt. A nyomozás eredményessége 
pedig 64,6 %. Összesen 271 db lopás volt a kapitányság területén, ebből 95 db-ot sikerült 
felderíteni. Gépkocsi lopás 1 db volt, ez szintén sikerült felderíteni, valamint 1 db rablás, 
melynek esetében sikerült megállapítani, hogy ki volt az elkövető. Emberölés 
bűncselekmény nem volt. Közterületi bűncselekmények összesen 215 db volt. Ha az 
összes bűncselekmény számát nézzük, azt kell mondani, hogy Ajkán történik a 
bűncselekmények 60-64 %-a, 15 %-a Devecser városában, az összes többi az 
illetékességi területhez tartozó 37 településen.  
Nyirád közbiztonsága jónak mondható, ezt mindenképpen szeretnénk fenntartani.  
Megítélésünk szerint mind a település lakóival, mind a község elöljáróival és 
intézményvezetőivel megfelelő partneri viszonyt tudtunk kialakítani A rendőrkapitányság 
vezetése nevében köszönöm a munkánkhoz nyújtott önkormányzati segítséget és bízom a 
további eredményes együttműködésben. 
 
 
Szoboszlai Tibor rendőr alezredes, kapitányságvezető, Ajkai Rendőrkapitányság: 
Ismertette az Ajkai Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó települések 
közbiztonsági helyzetét, a közbiztonság érdekében tett intézkedéseket és feladatokat. 
A szolgálati lakással kapcsolatban kérdezem, hogy kiköltöztek már az ingatlanból? 
 
Nagy Gábor polgármester:  
Igen, már üres az ingatlan.  
Szoboszlai Tibor rendőr alezredes, kapitányságvezető, Ajkai Rendőrkapitányság: 
Korcsmáros György a település körzeti megbízottja szívesen beköltözne a szolgálati 
lakásba. Határrendészeti szolgálatból megérkezik, megnézné az ingatlant.  
 
Nagy Gábor polgármester 
Kívülről már látta, bent a lakásban még nem volt, de ezek alapján azt mondta, hogy 
számára teljesen megfelelő. 
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Szoboszlai Tibor rendőr alezredes, kapitányságvezető, Ajkai Rendőrkapitányság: 
Ha a településen keveset is tud szolgálatban lenni, de ha itt lakik, ha nincs szolgálatban, 
akkor is kereshető, utolérhető, itt van a közelben.  
Azt javasol, egyeztessük össze, a főkapitányság gazdasági részlegéről és a megyei 
közrendészetről kihívnánk egy kollegát, a körzeti megbízottal együtt tartanának egy 
bejárást. Biztonsági előírások miatt mit kellene kialakítani (pl.: szolgálati fegyvertartás 
miatt, térfigyelő kamarahelyiség kialakítása), milyen átalakításra lenne szükség.  
 
Nagy Gábor polgármester. 
Természetesen. Én azt kérném tőletek, jelezzétek, hogy mikor lenne nektek jó.  
 
Szoboszlai Tibor rendőr alezredes, kapitányságvezető, Ajkai Rendőrkapitányság: 
Véleményem szerint június első felében erre sort kerítünk.  
 
Nagy Gábor polgármester 
Köszönjük alezredes uraknak a konstruktív hozzáállásotokat, valamint a beszámolótokat. 
Úgy gondolom, hogy Nyirád közbiztonságát mindannyian jónak érezzük, a szolgálati lakás 
és a kamerarendszer is azt fogja szolgálni, hogy ezt az érzetet közös munkával fent tudjuk 
tartani.  
 
Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a közbiztonságról szóló 
beszámoló előterjesztés szerinti elfogadásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
64/2017. (V.25.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Rendőrségről szóló 
1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdésében foglaltak szerint 
megtárgyalta és elfogadja az Ajkai Rendőrkapitányság által készített, 
Nyirád község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 
tett intézkedésekről szóló beszámolót. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 

A beszámoló e jegyzőkönyv 1. melléklete 
 
 
2. BÖLCSŐDE FENNTARTHATÓSÁGA 
 
 
Nagy Gábor polgármester: 
Az előterjesztést a képviselők megkapták, annyi új információ van a napirendi ponttal 
kapcsolatban, hogy a megnyert bölcsődei pályázathoz hosszú távú szerződéssel fel kellett 
fogadnunk egy bölcsőde vezetőt. Aki a tapolcai bölcsőde vezetője Segesdi Anett, illetve az 
Ajkai Városi Óvoda vezetője Ráczné Németh Csilla, akinek az irányítása alatt vannak a 
bölcsődék is. Egy ottani gazdasági vezetővel készítettek számunkra 2018. évi 
költségvetési törvényben foglaltak értelmezése alapján egy próba költségvetést állítsanak 
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össze. Az egymástól függetlenül készített két költségvetésből az derül ki, hogy 
gyereklétszám függvényében 13-15 millió forint állami normatívát kapunk a bölcsődére. 
Ellentétben pár évvel ezelőtt ez a normatíva 5-6 millió forint volt. Ennek az adatnak az 
ismeretében volt az első gondolatom, amikor azt mondtam, hogy ezzel a döntéssel 
óvatosan kell bánnunk. Előre láthatóan a 2018-as évben a bölcsődei normatíva jónak 
mondható, reméljük, hogy a következő években is így marad. Ezért javasolom, hogy írjuk 
alá a támogatói szerződést, mert jelen helyzetben kockázatot ebben nem látok. A 
fenntartási időszak 5 év, és utána az az épület 70 millió forint értékben itt lesz a 
településen.  
Kérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, vélemény? Megállapítom, 
hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a bölcsődei pályázat aláírásáról! 
 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

65/2017. (V.25.) határozata 
 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Terület és 
Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.4.1-15 kódszámú A 
foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást 
segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című felhívása 
keretében megvalósítandó Bölcsőde létesítése Nyirád településen című 
projektet elnyerte, a támogatási döntés összege 69.256.645 Ft. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést a Magyar 
Államkincstárral kösse meg.  
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
3. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVÉNEK MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Nagy Gábor polgármester: 
A kiküldött közbeszerzési terv máris módosult. Ma voltam Veszprémben egy 
közbeszerzési szakértővel találkoztam. Ő azt mondta, hogy az egészségház és bölcsődei 
pályázat különválasztható egymástól, nem kell összevonni. Az egészségház pályázat nem 
közbeszerzés köteles. A megbeszélést követően a megyével is egyeztettem, ők is egyet 
értettek a közbeszerzési szakértő véleményével. Javasolom, hogy a közbeszerzési tervből 
húzzuk ki az egészségházra vonatkozó részt. A tervben nem az egész bölcsődei 
beruházásnak, tehát a 69 millió forintnak kell szerepelni, hanem az építési beruházás 
összegét kell feltüntetni. 
Attól kezdve, hogy aláírjuk a bölcsődére vonatkozó támogatási okiratot – mely várhatóan a 
jövő héten történik meg – első lépésben árajánlatokat kell kérni közbeszerzési szakértőre.  
Kérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, vélemény? Megállapítom, 
hogy hozzászólás nincs.  
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Kérem a képviselő-testületet, szavazzunk a módosított közbeszerzési terv elfogadásáról 
és közbeszerzési szaktanácsadó kereséséről! 
 
 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

66/2017.(V.25.) határozata 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése szerint megtárgyalta 
és elfogadja Nyirád Község Önkormányzata 2017. évi éves összesített 
közbeszerzési tervét. 

 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzéssel érintett 
pályázatok tekintetében felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót 
keressen.  

 
A tételes közbeszerzési terv e határozat melléklete. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy gondoskodjon a 
közbeszerzési terv nyilvánosságáról az önkormányzat honlapján történő 
közzététellel. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester és 

Lovasi Erika jegyző 
Határidő: 2017. június 30. és folyamatos 

 
 

 
4. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE MÓDOSÍTÁSÁNAK 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
A 2016-os év volt az az év, amit már így együtt, egy csapatként végigvittünk, és ami felett 
Gerlang Ferenc könyvvizsgáló végig figyelemmel kísért. Tanácsaival, észrevételeivel 
segítette munkánkat. Úgy gondolom, nyugodt szívvel merem az mondani, hogy ez a két 
napirendi pont, tisztán adminisztrációs kötelezettség, hiszen minden egyes pontjával 
tisztában vagyunk, elfogadásra javaslom a testületnek. 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs.  
 
Kérem, szavazzunk a Nyirádi Szociális Segítő Központ 2016. évi költségvetésének 
előterjesztés szerinti módosításáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
67/2017. (V.25.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

16.980 eFt bevételi és 
16.980 eFt kiadási  

 
főösszeggel elfogadja a Nyirádi Szociális Segítő Központ 2016. évi 
módosított költségvetését. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

A módosított költségvetés beépül Nyirád Község Önkormányzata 
2016. évi költségvetésébe, mely e jegyzőkönyv 2/1. melléklete 

 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérem, szavazzunk a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2016. évi költségvetésének előterjesztés 
szerinti módosításáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
68/2017. (V.25.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

44.823 eFt bevételi és 
44.823 eFt kiadási  

 
főösszeggel elfogadja a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2016. évi módosított 
költségvetését. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

A módosított költségvetés beépül Nyirád Község Önkormányzata 
2016. évi költségvetésébe, mely e jegyzőkönyv 2/1. melléklete 

 
 
 

Nagy Gábor polgármester 
Kérem, szavazzunk Nyirád Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének 
előterjesztés szerinti módosításáról! 
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A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2017 (V.29.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A rendelet e jegyzőkönyv 3. melléklete, 

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet e jegyzőkönyv 3/1. melléklete 

 
 
 

 
5. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérdezem, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e kérdés, vélemény? Megállapítom, 
hogy hozzászólás nincs. 
Kérem, szavazzunk a Nyirádi Szociális Segítő Központ 2016. évi költségvetési 
beszámolójának előterjesztés szerinti elfogadásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
69/2017. (V.25.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

16.426 eFt bevételi és 
16.365 eFt kiadási  

 
főösszeggel elfogadja a Nyirádi Szociális Segítő Központ 2016. évi 
költségvetési beszámolóját. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

A beszámoló beépül Nyirád Község Önkormányzata költségvetési 
beszámolójába, mely e jegyzőkönyv 4. melléklete. 

 
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérem, szavazzunk a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2016. évi költségvetési beszámolójának 
előterjesztés szerinti elfogadásáról! 
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A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
70/2017. (V.25.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

44.823 eFt bevételi és 
44.636 eFt kiadási  

 
főösszeggel elfogadja a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2016. évi költségvetési 
beszámolóját. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

A beszámoló beépül Nyirád Község Önkormányzata költségvetési 
beszámolójába, mely e jegyzőkönyv 4. melléklete. 

 
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérem, szavazzunk Nyirád Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési 
beszámolójának előterjesztés szerinti elfogadásáról, a 2016. évi zárszámadási rendelet 
megalkotásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról 
és pénzmaradvány elszámolásáról 

 
A rendelet e jegyzőkönyv 4. melléklete 

 
 
 
6. A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSE 
 
 
Nagy Gábor polgármester: 
Átadom a szót jegyző asszonynak.  
 
Lovasi Erika jegyző: 
A korábbi évekhez képest két új elem jelent meg a beszámolóban. Az egyik a szünidei 
gyermekétkeztetés, a másik a családsegítés, melynek a szervezeti formája változott meg. 
Kérdezi a képviselőket, ezzel kapcsolatban van-e a képviselőknek kérésük, 
hozzászólásuk.  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
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Nagy Gábor polgármester: 
Illetve van még egy elem, az, hogy a testület a költségvetésben jóváhagyott bértömeg 
terhére pszichológust alkalmaz, azzal a céllal, hogy amikor egy nyirádi családnak 
szüksége van rá, rendelkezésre álljon. Így nem szükséges megvárni azt a hosszadalmas 
bürokratikus eljárást, amíg az ajkai központ a saját pszichológusát valamikor, nehezen 
idevezényelje. Ha hirtelen egy családnál vagy gyermeknél gond van, akkor rögtön hívhatja 
pszichológust és a megbízási szerződés keretében máris rendelkezésre áll. Az idei évben 
ennek a díja kb. 50.000 Ft-ot tett ki, és egy olyan komfortérzetet biztosított a Szociális 
Segítő Központnak, illetve az ellátottaknak, ami pótolhatatlan és a környéken példaértékű.  
Kérem, szavazzunk a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról szóló 
beszámolójának előterjesztés szerinti elfogadásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
71/2017. (V.25.) 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 2016. 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:  2017. június 9. 
 

Az átfogó értékelés e jegyzőkönyv 5. melléklete 
 
 
7. ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN LÉVŐ TERMŐFÖLD HASZONBÉRLETI 
SZERZŐDÉSEK MEGTÁRGYALÁSA 
 
Nagy Gábor polgármester: 
Ezt a napirendi pontot már többedszer tárgyalja a képviselő-testület. Utoljára, mikor ezt 
tárgyaltuk Papp Attila képviselőtársunk óvatosságra intett minket a termőföld haszonbérleti 
szerződések megszüntetésével kapcsolatban. Javasolta, hogy gondoljuk át, érdeklődjünk 
utána a megszüntetés menetének, ne bántsuk feleslegesen a gazdálkodókat. Ennek a 
kérésnek eleget téve, falugazdásszal egyeztetve, most újból, átgondolva terjesztem be 
számotokra ezt a napirendi pontot. Amikor lejárnak a haszonbérleti szerződések, az 
önkormányzat vegye vissza a földet, ne hosszabbítsa meg a haszonbérletet, hanem 
vegyük fel mi a terület alapú támogatást. Ajánljuk fel a földet korábbi bérlőnek a terület 
gyommentesítését. Ha nem vállalja, akkor keres rá az önkormányzat olyan 
mezőgazdasággal foglalkozó embert, aki a gyommentesítést szívesen elvégzi számunkra. 
Ez történt most a Tanári földeknél is. Az eredeti bérlő nem élt azzal, hogy gyommentes 
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állapotba tartsa a földet továbbra is, így az egyik szomszéd gazda kaphatta meg ezt a 
feladatot. 
Kérem, szavazzunk az önkormányzati tulajdonú termőföld haszonbérleti szerződések 
előterjesztés szerinti elfogadásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
72/2017.(V.25.) határozata 

 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi szándékát, 
hogy az önkormányzat valamennyi, tulajdonában lévő földre kötött 
haszonbérleti szerződést a lejáratot követően nem köti meg újra, hanem a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól egységes területalapú 
támogatást igényel utánuk. 
 
A képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy gondoskodjon az 
egységes területalapú támogatás igényléséről, valamint, a mezőgazdasági 
termelés sajátosságait figyelembe véve tájékoztassa az érintett bérlőket a 
haszonbérleti szerződés várható megszűntetéséről. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

 
 
8. 90 NAPON TÚLI ADÓTARTOZÓK LISTÁJÁNAK KÖZZÉTÉTELE LEHETŐSÉGÉNEK 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
Lovasi Erika jegyző: 
A belső ellenőrtől és polgármester úrtól kapott feladatlista alapján készült a testületi 
ülésnek a következő három napirendi pontja, ami helyi adókkal foglalkozik. Az adózás 
rendjéről szóló törvény lehetővé teszi a helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a 
százezer – magánszemélyek esetében az ötvenezer – forintot elérő, 90 napon keresztül 
folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező adózókat a helyben szokásos módon 
közzéteheti. Gerlang úr javasolta ezen lépés megtételét, hátha ennek hatására az 
adófizetési morál javul, több adóbevételre tehetünk szert. A képviselő-testület véleményét 
szeretném kikérni ebben az ügyben, illetve a támogatását. Véleményem szerint lesz 
hatóereje.  
 
Nagy Gábor polgármester:  
Az ördög a részletekben bújik meg, milyen módon gondoljátok kifüggesztést? 
 
Papp Attila képviselő: 
Első körben, érdemes lenne beleírni a levélbe, ha nem fizet a falutáblán ki lesz 
függesztve.  
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Lovasi Erika jegyző:  
A helyben történő kifüggesztést az SZMSZ szabályozza. Ez a hirdetőtábla és a honlap.  
 
Papp Attila képviselő: 
Azzal, hogy ide kifüggesztjük, minél előbb éljünk.  
 
Németh Jenő képviselő:  
Csak a felszólítás után.  
 
Lovasi Erika jegyző: 
A lista közzététele előtt minden érintett adótartozót levélben megkeresünk, lehetőséget 
adva arra, hogy tartozásukat még a lista közzététele előtt rendezzék. 
 
Nagy Gábor polgármester:  
Amikor kimegy a levél és nem reagál az ügyfél, akkor 8 nap múlva ismét megy a 
megkeresés, majd 90 nap elteltével újra.  
Javaslom, hogy itt a hivatalban legyen kifüggesztve és magát a listát propagáljuk, pl.: 
faluújsában, pl.: módosult az adótarozók listája, mely megtekinthető az önkormányzatnál.  
 
Papp Attila képviselő:  
Nem módosult, hanem módosulni fog. Legyen ideje kifizetni, de tudja, ha ezt nem teszi 3 
hónap múlva a listán szerepelhet.  
 
Andrónyi Miklós képviselő: 
Én fontosnak tartom a honlapon megjelenést.  
 
Csikány Róbertné képviselő: 
Megjelenhetne akár a Nyírlevélben.  
 
Lovasi Erika jegyző: 
Megengedi a törvény, felsorolja a lehetőségeket.  
 
Andrónyi Miklós képviselő: 
SZMSZ alapján ez a két lehetősgünk van.  
 
Nagy Gábor polgármester:  
A honlap, a hirdetőtábla és itt. Én egyenlőre a hivatali kifüggesztést tartanám első 
lépésnek.  
 
Papp Attila képviselő:  
Akkor ezt így kell megírni, egyenlőre, csak itt lesz kifüggesztve, de a következőben már ott 
is.  
 
Andrónyi Miklós képviselő: 
Én drasztikusabban lépnék fel, nem gyengébben. Én a honlapra tenném.  
 
Nagy Gábor polgármester:  
90 nap után itt függesztenénk ki, 180 nap után a honlapunkra tesszük ki? 
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Andrónyi Miklós képviselő: 
Érezzék azt, hogy vannak fokozatok.  
 
Horváth Zoltán alpolgármester: 
Egyetértek azzal, hogy a drasztikusabb módot választanám, mert igenis szankció lesz 
abban az esetben, ha nem fizetik be a tartozást. Az a bosszantó, hogy olyan személyek 
tartoznak, akik megtehetnék, hogy befizessék.  
 
Andrónyi Miklós képviselő:  
Én azért nem félévet szabnék, mert félévente fizetünk adót. Így belecsúsznánk az újba. 
Kifizeti az előző félévit és újból tartozni fog a következő félévivel. Szűkebbre venném ezt a 
két intervallumot.  
 
Nagy Gábor polgármester:  
Mikor vettjük ki az adót? 
 
Lovasi Erika jegyző: 
Február végén megy ki az értesítő és március 15-ig kell befizetni az adót, illetve az 
augusztus végi értesítés alapján szeptember 15-ig.  
 
Nagy Gábor polgármester:  
Akkor júniusban van a 90. nap vége. Akkor ezt júliusra kellene tenni, 120 nap után menne 
a honlapra. 
 
Papp Attila képviselő:  
Szerintem, ha augusztus 31-ig nem fizeti meg a tartozást, akkor szeptemberben kerüljön 
fel a listára.  
 
Lovasi Erika jegyző: 
Akár most is lehetne listát készíteni.  
 
Horváth Zoltán alpolgármester: 
Kell is, mert a következő napireni pontban már az elévülőkről kell beszélnünk.  
 
Nagy Gábor polgármester:  
Az én javaslatom akkor az, hogy legyen lista itt bent kifüggesztve és legyen egy következő 
stáció egy megbeszélt idő múlva, azt kövesse a honlapos kifüggesztés. Mennyi legyen ez 
az idő? 
 
Papp Attila képviselő: 
Júluis 15-ig ha nem fizeti meg, megy ki a listára. A mai nappal számoljunk.  
 
Andrónyi Miklós képviselő: 
De nem a mai naphoz kell viszonyítani, hanem az adófizetési kötelezettséghez.  
 
 
Nagy Gábor polgármester:  
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Évente kétszer frissüljön a lista? 
 
Andrónyi Miklós képviselő: 
Azt kell kitalálni mennyi idő alatt tudjátok a kiértesítéseket elkészíteni.  
 
Lovasi Erika jegyző: 
210 felszólítás ment ki most.  
 
Nagy Gábor polgármester: 
Legyen egy olyan, ahol a régi tartozók szerepelnek tavalyi tartozással, itt eleve megy ki a 
levél. Valamint aki március 15-ig nem fizette meg az adót, annak menjen ki június 15-e 
után a levél.  
 
Lovasi Erika jegyző: 
Tavalyiak kimentek.  
 
Andrónyi Miklós képviselő: 
Olyan határidőt mondjatok, amit tudtok vállalni.  
 
Nagy Gábor polgármester: 
Két tételben szavaztatnék. A jegyző utasítására készüljön felmérés a jelenleg is ötvenezer 
forintot elérő, 90 napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező 
adózókról és menjen ki azonnali hatállyal a felszólítás a kifüggesztésről. 
 
Nagy Gábor polgármester: 
Kérem, szavazzunk , hogy a jövőben az ötvenezer forintot meghaladó, 90 napon keresztül 
folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező adózók neve kifüggesztésre kerüljön az 
önkormányzatnál, 120 nap után a település honlapján!  
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
73/2017.(V.25.) határozata 

 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B. § alapján az önkormányzati adóhatóság 
a helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a százezer – 
magánszemélyek esetében az ötvenezer – forintot elérő, 90 napon 
keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező adózó nevét 
(elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adóazonosító számát és 
az adótartozás összegét a közzéteszi az önkormányzat hivatali 
hirdetőtábláján (8454 Nyirád, Szabadság u. 3.), valamint 120 napon 
keresztül folyamatosan fennálló adótartozás elteltével a település 
(www.nyirad.hu) honlapján is. 
 
 
Felelős: Lovasi Erika jegyző 
Határidő: azonnal, folyamatos 
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Nagy Gábor polgármester: 
Kérem, szavazzunk a jegyző utasítására készüljön felmérés a jelenleg is ötvenezer forintot 
elérő, 90 napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező adózókról és 
menjen ki azonnali hatállyal a felszólítás a kifüggesztésről! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
74/2017.(V.25.) határozata 

 
 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete utasítja a Jegyzőt, 
hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B. § alapján a 
helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a százezer – magánszemélyek 
esetében az ötvenezer – forintot elérő, 90 napon keresztül folyamatosan 
fennálló adótartozással rendelkező adózókat a kifüggesztésről értesítse. 
 

Felelős: Lovasi Erika jegyző 
Határidő: azonnal, folyamatos 

 
 
9. ADÓELLENŐRZÉS LEFOLYTATÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA 
 
Nagy Gábor polgármester:  
A belső ellenőr összefoglaló jelentésében javasolta, hogy a képviselő-testület gondolja át, 
- mivel a jegyző az adóhatóság - hogy akik tudatosan nem fizetnek adót, velük szemben 
adóellenőrzést folytassunk le.  
 
Lovasi Erika jegyző ismerteti a képviselő-testülettel a legnagyobb összeggel tartozókat.  
 
Nagy Gábor polgármester: 
Az a kérdés, hogy a legnagyobb tartozókkal szemben kezdjünk-e eljárást.  
 
Németh Jenő képviselő: 
Mindegyikkel szemben? 
 
Nagy Gábor polgármester: 
Akiről a testület dönt. A jegyző önálló adóhatóság, ugyanúgy inkasszózhat bárki 
számlájáról tartozás miatt. Ezt két hatóság teheti meg a NAV és az önkormányzat 
jegyzője.  
 
Andrónyi Miklós képviselő: 
Ilyenkor rendszámot nem lehet levetetni? Szerintem Ajkán élnek ezzel a lehetőséggel. 
 
Lovasi Erika jegyző: 
Itt is, két év adótartozás után ki lehet vonatni a forgalomból. 
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Nagy Gábor polgármester: 
Általában nincs a nevén a gépjármű.  
Az előző vezetés alatt születtek olyan számomra és kollégáim számára is ismeretlen 
háttér megállapodások, melyek írásban nem állnak rendelkezésre, azonban ügyfelek erre 
hivatkozva nem kívánják tartozásukat rendezni. Testületünk ezeket a háttér 
megállapodásokat nem fogadhatja el, így a tartozásokat be kell fizetniük. 
Várom a javaslatokat az adóellenőrzés lefolytatásával kapcsolatban.  
 
Andrónyi Miklós képviselő: 
Ez valamilyen szinten kapcsolódik az előző napirendi ponthoz. Véleményem szerint a 
tartozóknak írt levélbe bele kell fogalmazni, hogy amennyiben nem fizeti be adótartozását, 
az önkormányzati adóhatóság megkeresi adóellenőrzés lefolytatására. 
 
Nagy Gábor polgármester: 
Ez legyen a következő stáció a 180 nap utáni tartozásnál? Mekkora munkával jár? 
 
Lovasi Erika jegyző: 
Nagy, az első lépés a NAV-ot megkeresni, ők megküldik az adóbevallást, ezt össze kell 
vetni a helyi iparűzési adóbevallással. Helyszíni ellenőrzést kell/ vagy lehet tartani, ez egy 
hosszabb folyamat.  
 
Papp Attila képviselő: 
Azt, hogy ezt leírjuk, teljes mértékben támogatom, de nem kell kimenni ellenőrizni.  
 
Horváth Zoltán alpolgármester: 
Szerintem ennek itt az lenne a lényege, hogy szembesüljenek azzal, hogy nekik 
adótartozásuk van. Felhívjuk a figyelmet és egy kicsit legyenek megijesztve. Valamint 
fizessék be! 
 
Nagy Gábor polgármester: 
Javaslom az adóellenőrzés lefolytatására egy év átfutást, mivel nincs erre apparátus. Be 
kell látnunk, hogy nagyon leterhelt ez a hivatal. Jó pár ember belefutna a 180 napra, ez 
hatalmas munkát jelentene. 
 
Papp Attila képviselő: 
Abból a cégből, amely ellen felszámolási eljárás van folyamatban pénzünk soha nem lesz.  
 
Horváth Zoltán alpolgármester: 
Mindenképpen jelezzük az adózónak, hogy tartozása van az önkormányzat felé, 
amennyiben nem rendezi, ilyen eljárás indulhat ellene. 
 
Nagy Gábor polgármester: 
Persze, anélkül nem indulhat el ellene az eljárás. 
 
Lovasi Erika jegyző: 
Kérek egy feltételt a képviselő-testülettől.  
 
Papp Attila képviselő: 
Véleményem szerint most menjen ki a 90 napon túl tartozóknak a levél és egy következő 
körben pedig az adóellenőrzés. Ne bonyolítsuk túl.  
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Nagy Gábor polgármester: 
Ez az egész folyamat úgy kezdődik, ha valaki nem tesz eleget adófizetési 
kötelezettségének lejárat után kb. 45 nap után megy a felszólító levél, melyben felhívjuk a 
figyelmét, amennyiben 8 napon belül nem fizeti be tartozását végrehajtási eljárás indul 
ellene. Ha erre sem reagál, az Egészségbiztosítási Pénztártól lekérdezzük a munkahelyét, 
utána megy a munkahelyére a letiltás. Valamint megy a levél a NAV-hoz is, hogy hol van 
folyószámlája. Banknak is küldünk levelet, ha van a számláján pénz, akkor leszedjük. Ez 
eddig is így ment.  
Mikor legyen kötelezettsége a jegyzőnek és/vagy polgármesternek jelezni felétek, hogy 
extra adótartozó van, és adóellenőrzés alá vonjuk.  
A következő testületi ülésre az 1 éven túli 100.000 Ft-nál nagyobb adótartozók listájáról 
döntünk, vagy válogatás nélkül menjen az ellenőrzés.  
 
Andrónyi Mikós képviselő:  
Válogatás nélkül, így nem tudnak ránk mutogatni.  
 
Nagy Gábor polgármester: 
A mérlegelési jogunk megvan.  
 
Andrónyi Mikós képviselő:  
Az adómorálon szeretnénk változtatni, melyre ez is egy eszköz.  
 
Papp Attila képviselő: 
Ne hozzunk olyan döntést, amit nem tudunk teljesíteni. Nem kell mindenkinél 
adóellenőrzést végezni, csak azokat kell presszionálni, akiknek kiemelkedőbb a tartozása.  
 
Nagy Gábor polgármester: 
Következő testületi ülésre megkérjük a jegyző asszonyt, hogy hozzon egy olyan 
kimutatást, melyen az 1 éven túli és 100.000 Ft-ot meghaladó adótartozók szerepelnek. A 
következő ülésen újra tárgyaljuk ezt a kérdést.  
Nagy Gábor polgármester: 
Kérem, szavazzunk arról, hogy a következő képviselő-testületi ülésre a jegyző asszony 
készítsen kimutatást az 1 éven túli és 100.000 Ft-ot meghaladó adótartozókról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
75/2017.(V.25.) határozata 

 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete utasítja a Jegyzőt, 
hogy a következő képviselő-testületi ülésre készítsen kimutatást az 
önkormányzati adóhatóság a helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a 
százezer forintot elérő, 365 napon keresztül folyamatosan fennálló 
adótartozással rendelkező adózókról. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő: 2017. június 30. 
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10.  TÁJÉKOZTATÁS A 2017. ÉVBEN ELÉVÜLŐ, ILLETVE UTOLSÓ 4 ÉVBEN ELÉVÜLT 
KÖVETELÉSEKRŐL ÉS ADÓTARTOZÓKRÓL 
 
 
Nagy Gábor polgármester: 
Tavalyi év végén szembesültem azzal, hogy lehetséges az, hogy elévülnek tartozások. 
Amennyiben nem lépünk az idei évben 1.841.000 Ft évül el. Ennek az összegnek van 
olyan része, melyet nem tudunk behajtani.  
 
Lovasi Erika jegyző ismerteti a képviselőkkel az elévülő adótartozók listáját.  
 
Nagy Gábor polgármester: 
Ebből kiderül, hogy két nagyobb adótartozó van, melyek tartozása több, mint 900.000 Ft. 
A többi sok kis tételből jön össze.  
 
Andrónyi Mikós képviselő:  
Miért halmozódott fel ez a tartozás? 
 
Lovasi Erika jegyző: 
Hibának érzem azt, hogy az elmúlt négy évben nagy volt a személyi változás, négy ember 
keze alatt ment át a végrehajtás. Én iratellenőrzést nem folytattam le, lehet, hogy kellett 
volna. Az új végrehajtási ügyintézőben úgy érzem, jó kollégára találtunk. Az előző kollegák 
lehet, nem érezték kellően magukénak a feladatot. 2013-ban a járás alakulása miatt egy 
fővel csökkent a hivatal létszáma, ebben is látom az okát.  
 
Andrónyi Mikós képviselő:  
A felelősség nálad volt, te vagy a vezetőjük. Oda kellett volna figyelni, hogy ekkora összeg 
ne halmozódjon fel.  
 
Nagy Gábor polgármester: 
Évente átlagosan kb. 2 millió forint évül el.  
 
Papp Attila képviselő 
Keresgélhetjük a hibákat, de ne a múltról beszélgessünk, hanem a jövőről. Ez most már 
teljesen mindegy, arról beszéljünk, most mit kellene tennünk ahhoz, hogy ezek a pénzek 
ne évüljenek el.  
 
Nagy Gábor polgármester: 
Év végéig minden ülésen számoljunk be az éppen megtett lépésekről. Mit tett meg a 
hivatal, hány levelet küldött ki, hány felszólítás, hogy végrehajtás, hány letiltás. Tudjuk és 
a hivatali dolgozók is érezzék, hogy ez mindenki szeme előtt történik, itt nincs pardon. Ha 
nincs megtéve minden, akkor baj van.  
 
Papp Attila képviselő 
Abban az ügyben, ami közel van az elévüléshez, ott azonnal lépni kell.  
 
Nagy Gábor polgármester: 
Ami könnyen behajtható volt, az tavaly sikeresen behajtásra került. Most a munka 
nehezebb része jön ami kemény konfliktusokat eredményezhet.  
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Megfelel nektek az, hogy év végéig a jegyző minden ülésen tételesen beszámol, arról, 
hogy mennyi pénz folyt be, hány levél ment ki, maga végrehajtási folyamat hol tart?  
 
Nagy Gábor polgármester: 
Kérem, szavazzunk a 2017. évben elévülő, illetve utolsó 4 évben elévült követelésekről és 
adótartozókról szóló tájékoztatás elfogadásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
76/2017.(V.25.) határozata 

 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évben elévülő, 
illetve utolsó 4 évben elévült követelésekről és adótartozókról szóló 
tájékoztatás elfogadja.  
A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy év végéig minden képviselő-
testületi ülésen tételesen számoljon be a 2017. évben elévülő követelések 
és adótartozók végrehajtásával kapcsoltban megtett intézkedésekről. 

 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő: azonnal, folyamatos 

 
 
 
11. TÁJÉKOZTATÁS A 2016. OKTÓBER 26. NAPJÁN INDULT VÉGREHAJTÁS 
FOLYAMATÁRÓL, ILLETVE EREDMÉNYÉRŐL.  
 
 
Nagy Gábor polgármester:  
Ezt a napirendi pontot az előző napirendi pontokba beleszőttük. Jeleztem jegyző 
asszonynak, hogy a kiküldött 210 db felszólító levél ellenére jelentős hiányérzetem van, 
hogy valójában mennyi aktív behajtás és végrehajtás történt.  
 
Lovasi Erika jegyző:  
Ennek majd a következőkben fogjuk látni az eredményét. A 15 db munkabérből, illetve 
nyugellátásból történő letiltást nem tartom reálisnak, itt valami számolási hiba történt. Ez 
nem állja meg a helyét.  
 
Nagy Gábor polgármester:  
Ezek nagyon nehéz, és nagy felelősséget igénylő dolgok, hiszen nyugdíjakból is történnek 
letiltások. Felveszik a kamatmentes kölcsönt, nem fizetik vissza, nem fizetik be a 
kommunális adót. Ezt, az előző vezetés nem merte bevállalni, így kialakult egy rossz 
adómorál, ami tarthatatlan Nyirád költségvetésének biztosítása miatt. 5-10 millió forintos 
nagyságrendről van szó, sajnos meg kell tenni ezeket a lépéseket.  
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Nagy Gábor polgármester: 
Kérem, szavazzunk a 2016. október 26. napján indult végrehajtás folyamatáról, illetve 
eredményéről szóló tájékoztató elfogadásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
77/2017.(V.25.) határozata 

 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évben elévülő, 
illetve utolsó 4 évben elévült követelésekről és adótartozókról szóló 
tájékoztatás elfogadja.  
A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy év végéig minden képviselő-
testületi ülésen tételesen számoljon be a 2017. évben elévülő követelések 
és adótartozók végrehajtásával kapcsoltban megtett intézkedésekről. 

 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő: azonnal, folyamatos 

 
 
 
12. VEGYES ÜGYEK 
 
Temető látványterv: 
 
Nagy Gábor polgármester:  
Nekem nem tetszenek ezek a látványtervek, mert nagyon sok pénzbe kerül és belső 
elrendezés sem tetszik. Egy wc-t tennék és a falak között üres teret hagynék egy ajtóval.  
 
Papp Attila képviselő:  
Nekem sem tetszik.  
 
Németh Jenő képviselő: 
A szertartás kívül van, ahol be van rajzolva Szent Mihály lova. A tető úgy van elkészítve, 
hogy csak a csúcsnál lóg ki.  
 
Nagy Gábor polgármester:  
Másik látványterv legalább 40 millió forintba kerül. Dencs Tibor a tervező ma küldte át 
ezeket a terveket, ezért sem ment ki a testületi anyagokkal.  
 
Tájékoztatás aszfaltozási munkákról: 
 
Nagy Gábor polgármester: 
Ma beszéltem Mátics Zoltánnal, jövő hét csütörtökön kezdik el az aszfaltozási munkát. 
Gond van, mivel csövet nem vettünk.  
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Papp Attila képviselő:  
Holnap reggel intézkedem.   
 
Nagy Gábor polgármester: 
Az előkészítő munkákat az érintett utcákban az aknák szintbe hozásával kezdik, valamint 
a szegélyeket teszik le.  
 
TOP-3.1.1-16 pályázati koncepció ismertetése, felhatalmazás kérése, tájékoztatás 
 
Nagy Gábor polgármester: 
Nyirádi kerékpárút és a hozzá kapcsolódó közlekedésbiztonsági fejlesztések című projekt 
benyújtásával kapcsolatban már döntöttünk. Még nem készült el a látványterv, május 
végére ígérte Szép Mariann. Minimum 50 millió forintra kell pályázni. A megyével és az 
úttervező társasággal abban maradtunk, hogy fő koncepció a kerékpárút, melyhez van 
engedélyes tervünk az egy az egyben megvalósulna. Az Alkotmány utcai 
kereszteződésnél a panzió parkoló egy része az önkormányzat tulajdona, oda kerülne a 
település kapu, az ellipszis alakú járdasziget kivilágítással és a kerékpárútnak a Beo felől 
jövő ága ott lenne átvezetve a túloldalra. Ahol a Jenő által megálmodott átvágásban 
menne és jönne ki a Sanyi bolt sarkáig. A kifelé menő rész pedig az Erzsébet térnél 
kezdődne. Mindegyik közlekedési mérnők azt mondta, hogy kivitelezhetetlen és 
védhetetlen, hogy a kőfalnál ér véget az Erzsébet téren a kerékpárút. A buszkihajtásba és 
a kanyarba engedjék át a bicikliseket. Tehát ott lenne egy nagyobb csomópont, 
biciklitárolóval, új buszmegállóval, illetve a lassító elemmel, kivilágított zebrával. 
A másik központi elem pedig a temető lenne. Mégpedig a temetőnek a Bányász utcai 
része. Ahol most három buszmegálló van, abból lenne kettő. A fás terület kárára ott is 
megszélesedne ez a rész a buszfordulóval. Odakerülne a temető elejéhez a lassító. A fás 
rész terhére van tervezve egy csepp alakú lassító, ott lenne a két egymásra néző 
buszsziget és buszforduló.  
A két nagy csomópont és a kerékpárút 50 millió forinttal lefedhető, erre készülnek a 
koncepció tervek, amihez költségvetést adnak. Erről szavaznunk kell majd. Ez pénzbe fog 
kerülni.  
 
Művelődésszervezői állás és feladatokra megoldás 
 
Nagy Gábor polgármester: 
Több képviselő társammal együtt elég nagy tapasztalatunk van abban, hogy milyen 
sokrétű és nagy feladat egy községi szintű rendelvényt megszervezni. A majálist egyedül 
kellett megszerveznem, míg a tavalyit Horváth Zoltán szervezte egyedül, most a májusfa 
kitáncolást pedig Németh Jenő szervezi. Az elmúlt 1,5 évben maga az az infrastruktúra, 
amely szükséges a községi rendezvények megszervezéséhez, példaértékűen felállt. Egy 
rendezvényhez szükséges összes kellékkel (sátor, sütő, gázpalack, tányér, stb.) 
rendelkezünk. Most, hogy Nyirádon rövid időn belül több, mint 130 millió forintnyi 
beruházást hajtunk végre, sajnos nem lesz kapacitásom ilyen feladatokkal foglalkozni. 
Nincs apparátus arra, hogy ezekkel a feladatokkal foglalkozzunk. Üres a 
művelődésszervezői állás, ha visszajön a Zsófi szeretettel látjuk, örülök, hogy ismét lesz 
egy gyakorlott ember, de az még jövő nyár. Addig, amíg visszajön, megpróbálok erre az 
állásra embert találni, határozott idejű szerződéssel. Olyan embert, aki a pályázati 
menedzselésben is segítene. Pl.: a bölcsődei pályázathoz is van 8 millió forint 
eszközbeszerzésünk. A fogmosó pohártól, a szőnyege át, az altatóig, valamint az orvosi 
eszközbeszerzésről nem beszélve. Ezekre három árajánlatot kérni, versenyeztetni, 
bontási jegyzőkönyvvel, fizikai képtelenség.  
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A költségvetésnél mondtam, hogy van bérmaradvány, amiből tudunk gazdálkodni.  
 
Papp Attila képviselő: 
Ha megtaláltad rá az embert szólj.  
 
Községi beruházások: 
 
Nagy Gábor polgármester: 
Saját hatáskörben most az összes beruházást leállítottam. A művelődés házat 
kitakarítottuk, újranyitottuk, a védőnői szolgálat felújítását leállítottam, hiszen megnyertük 
a pályázatot.  
 
Alkotmány utca egyirányúsítása. 
 
Papp Attila képviselő: 
Alkotmány utcát mikor egyirányúsítjuk felfelé? Ne menjen tönkre az út.  
 
Nagy Gábor polgármester: 
A megrakott autók, most nem járnak arra.  
 
Papp Attila képviselő: 
A többség azt mondta, hogy legyen egyirányúsítva az út felfelé.  
 
Horváth Zoltán alpolgármester: 
Nem volt egyértelmű konszenzus.  
 
Papp Attila képviselő: 
Döntsük el, hogy egyirányúsítuk, vagy sem.  
 
Németh Jenő képviselő: 
Véleményem szerint döntsék el az ott lakók. 
 
Nagy Gábor polgármester: 
Az erdészet szerintem korrektül tartja magát a megállapodáshoz.  
 
Horváth Zoltán alpolgármester: 
Ha nincs súly az úton, akkor nem is fontos az egyirányúsítás.  
 
Papp Attila képviselő: 
Én elfogadom, hogy ne legyen egyirányú, csak döntsük el. 
 
Horváth Zoltán alpolgármester: 
Ne legyen egyirányú. Az ott élőknek sem volt egyöntetű a véleménye. 
 
Papp Attila képviselő: 
Akkor tegyünk súlykorlátozó táblát, egyedi behajtási engedéllyel.  
 
Németh Jenő képviselő: 
Gondolkodjunk a javaslaton.  
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Nagy Gábor polgármester: 
A következő testületi ülés napirendi pontja legyen ennek a kérdésnek a megtárgyalása. 
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérdezem, hogy van-e vegyes ügyben bármilyen kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy 
mai ülésünknek több napirendi pontja és hozzászólás nincs. Köszönöm képviselőtársaim 
munkáját, az ülést 1916 órakor bezárom. 
 

 
 
 
 
  
 


