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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. március 23. 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 
 



 
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  
 
Molnárné Farkas Rita a Nyirádi Szociális Segítő Központ intézményvezetője 
 
Molnárné Budai Angelika Nyirád és Térsége Nagycsaládosainak Közhasznú 

Egyesülete képviseletében 
 
 

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 4 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. 
 
Ügyrendi javaslattal élek, azt kérem, hogy a 9. napirendi pontot Nyirád Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
9/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelet módosítását a mai napon ne tárgyaljuk. A 
napirendi ponthoz nem készült el az előterjesztés, javasolom, hogy kerüljön ki a 
napirendi pontok közül. 
 
 
A polgármester javaslatával a képviselő-testület tagjai egyhangúlag egyetértettek. 
 
 
 



1. Tájékoztató az átruházott hatáskörben a polgármester által hozott 
döntésekről 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

2. Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

3. Az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

4. A Gyermekjóléti Szolgálat működéséről szóló beszámoló 
megtárgyalása 
Előterjesztő: Kiss Zsuzsanna Erzsébet családsegítő 
 

5. A Nyirádi Szociális Segítő Központ szakmai beszámolójának 
megtárgyalása 
Előterjesztő: Molnárné Farkas Rita intézményvezető 
 

6. A Nyirádi Szociális Segítő Központ Szakmai Programja 
jóváhagyásának megtárgyalása 
Előterjesztő: Molnárné Farkas Rita intézményvezető 
 

7. A közoktatási, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátások térítési díjainak megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

8. A konyha élelmezési szabályzatának megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

9. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 9/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

10. A 2017/2018. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás rendjének 
megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

11. Önkormányzati fenntartású intézmények működtetésének átgondolása 
a 2017. évi költségvetés tükrében  
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

12. Bölcsődei ellátás megoldási lehetőségeinek megtárgyalás 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

13. Önkormányzat javára jelzálog, illetve elidegenítési és terhelési tilalom 
bejegyzésének elutasítása 
Előadó: Nagy Gábor polgármester 
 



14. Önkormányzat és intézményei cafeteria szabályzata jóváhagyásnak 
megtárgyalása 
Előadó: Nagy Gábor polgármester 
 

15. Vegyes ügyek 
- Pályázati lehetőségek  
- Volt rendőrlakás átalakítási munkái 
- Civil szervezeti pályázatok elbírálása 

 
 
 
 
1. Tájékoztató az átruházott hatáskörben a polgármester által hozott 
döntésekről 
 
 
Nagy Gábor polgármester: 
Kérdezem, hogy az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolóval 
kapcsolatban van-e kérdés, vélemény? Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. 
Kérem, szavazzunk a beszámoló előterjesztés szerinti elfogadásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2017. (III.23.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az 
átruházott hatáskörben a polgármester által hozott döntésekről szóló 
beszámolót. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 

A beszámoló e jegyzőkönyv 1. melléklete 
 
 
2. Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
 
Nagy Gábor polgármester: 
Kérdezem, hogy a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
szóló beszámolóval kapcsolatban van-e kérdés, vélemény? Megállapítom, hogy 
hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a beszámoló előterjesztés szerinti 
elfogadásáról! 
 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 



Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
22/2017. (III.23.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a lejárt 
határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
3. Az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Ez évi közbeszerzési tervünket képviselőtársaim megkapták. Az idei évben a 
képviselő-testület nem tervez közbeszerzést olyan építési beruházást, illetve 
árubeszerzést vagy szolgáltatás megrendelést, mely elérné a Közbeszerzési törvény 
szerinti értékhatárt. Ezért Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. 
évre nem készít közbeszerzési tervet, viszont az előírásoknak megfelelően erről a 
testületnek tárgyalnia kell. Amennyiben év közben szükségessé válik, a közbeszerzési 
tervet elkészítjük. 
 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs.  
 
 
 
4. A Gyermekjóléti Szolgálat működéséről szóló beszámoló megtárgyalása 
 
 
 
17,05 megérkezik Németh András képviselő.  
 
Nagy Gábor polgármester 
A következő, 4-től 6. napirendi pont a Nyirádi Szociális Segítő Központ által elkészített 
dokumentumok előterjesztése. Molnárné Farkas Rita intézményvezető beszámolt a 
Nyirádi Szociális Segítő Központ működéséről, Kiss Zsuzsanna Erzsébet családsegítő 
pedig beszámolt a Gyermekjóléti Szolgálat működéséről. 
 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs.  
 
Kérem, szavazzunk a Gyermekjóléti Szolgálat működéséről szóló beszámoló 
előterjesztés szerinti elfogadásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
 



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

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 
Gyermekjóléti Szolgálat működéséről szóló beszámolót. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester  
Határidő:  azonnal 
 

A beszámoló e jegyzőkönyv 2. melléklete 
 
 
5. A Nyirádi Szociális Segítő Központ szakmai beszámolójának 
megtárgyalása 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérem, szavazzunk a Nyirádi Szociális Segítő Központ szakmai beszámolójának 
előterjesztés szerinti elfogadásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
24/2017. (III.23.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Nyirádi 
Szociális Segítő Központ szakmai beszámolóját. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

A szakmai beszámoló e jegyzőkönyv 3. melléklete 
 
 
 
 
6. A Nyirádi Szociális Segítő Központ Szakmai Programja jóváhagyásának 
megtárgyalása 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérem, szavazzunk a Nyirádi Szociális Segítő Központ Szakmai Programja 
előterjesztés szerinti jóváhagyásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 



 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

25/2017. (III.23.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és 
2017. március 24-i hatállyal jóváhagyja a Nyirádi Szociális Segítő 
Központ Szakmai Programját. 
 
A jóváhagyott Szakmai Program e határozat melléklete. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester és 
   Molnárné Farkas Rita intézményvezető 
Határidő:  azonnal 
 

A Szakmai program e jegyzőkönyv 4. melléklete 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérem, szavazzunk a Nyirádi Szociális Segítő Központ Házirendje előterjesztés 
szerinti jóváhagyásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
26/2017. (III.23.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és 
2017. március 24-i hatállyal jóváhagyja a Nyirádi Szociális Segítő 
Központ Házirendjét. 
 
A jóváhagyott Házirend e határozat melléklete. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester és 
   Molnárné Farkas Rita intézményvezető 
Határidő:  azonnal 
 

A Házirend e jegyzőkönyv 5. melléklete 
 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérem, szavazzunk a Nyirádi Szociális Segítő Központ Szolgáltatási Rendjének 
előterjesztés szerinti jóváhagyásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 



 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

27/2017. (III.23.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és 
2017. március 24-i hatállyal jóváhagyja a Nyirádi Szociális Segítő 
Központ Szolgáltatási Rendjét. 
 
A jóváhagyott Szolgáltatási Rend e határozat melléklete. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester és 
   Molnárné Farkas Rita intézményvezető 
Határidő:  azonnal 
 

A Szolgáltatási Rend e jegyzőkönyv 6. melléklete 
 
 
 
7. A közoktatási, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátások térítési díjainak megtárgyalása 
 
 
Nagy Gábor polgármester: 
Gerlang Ferenc belső ellenőr tájékoztatott benneteket a munkamegbeszélésen arról, 
hogy a tavalyi térítési díjak és önköltség számítások lesznek az idén is változás nélkül 
beterjesztve. Ennek az az oka, hogy a konyhán vezető- és szakácsváltás volt, nincs 
elég tényadat arra, hogy az új rendszer alapján működő konyha hogy is állítja elő az 
ételt, mi mennyibe kerül. Véleménye szerint nagy hiba nincs az önköltség 
számításban, szerinte elegendő az, ha az első negyedéves zárlati munkák után a 
tényadatok áttekintését követően, szükség esetén a képviselő-testület módosítja a 
térítési díjakat.  
 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs.  
 
 
 
8. A konyha élelmezési szabályzatának megtárgyalása 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Elkészítettük a konyha élelmezési szabályzatát, előtettek van a tervezet, mellyel 
kapcsolatban várom az észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. 
Kérem, szavazzunk a konyha élelmezési szabályzatának előterjesztés szerinti 
jóváhagyásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot 
hozta: 
 
 



 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

28/2017. (III.23.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. március 24-i 
hatállyal jóváhagyja a konyha élelmezési szabályzatát. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester és 
   Tasner Istvánné élelmezésvezető 
Határidő:  azonnal 
 

A szabályzat e jegyzőkönyv 7. melléklete 
 
 
 
10. A 2017/2018. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás rendjének 
megtárgyalása 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
A fenntartónak, a képviselő-testületnek kell kiírni, illetve meghatározni az óvodai 
beiratkozás időpontját. 
Kérem, szavazzunk a 2017/2018. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás 
rendjének előterjesztés szerinti jóváhagyásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
29/2017. (III.23.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 83.§ (2) bekezdés b) és d) 
pontja, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) 
EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a Nyirádi Nyitnikék 
Óvodában a 2016/2017. nevelési évre vonatkozó beiratkozás 
időpontját 2017. április 25. és 2017. április 26. napján 8.00 órától – 
16.30. óráig, az indítható óvodai csoportok számát 3 csoportban 
határozza meg.  

 
Az óvoda felvételi körzete Nyirád község közigazgatási területe. 
 
Felhívja az Intézményvezető figyelmét, hogy a beiratkozás során a 
vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján járjon el. 
 
Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjon az óvodai 
beiratkozás idejéről és az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő 
eljárásról szóló közlemény közzétételéről. 



 
Felelős:    

a közzétételért: Nagy Gábor polgármester és Lovasi Erika jegyző 
a szülők értesítéséért: Szabóné Kecskés Mária intézményvezető 
 

Határidő:  közzétételre: 2017. március 24. 
szülők értesítésére: 2017. május 12.  

 
 
 
11. Önkormányzati fenntartású intézmények működtetésének átgondolása a 
2017. évi költségvetés tükrében  
 
 
Nagy Gábor polgármester:  
Megállapítom, hogy az írásos előterjesztést a képviselők megkapták. Ezt a napirendi 
pontot a belső ellenőrrel a munkamegbeszélésen részletesen átbeszéltük. Ezek 
alapján született az a javaslat, hogy ezt az évet változatlan intézményi struktúrában 
vigyük tovább.  
 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs.  
 
Javasolom, hogy fogadja el a testület összefoglaló jelentését és észrevételeit, 
javaslatait. Ezek alapján javasolom, hogy a 2017. évben az önkormányzat által 
fenntartott intézmények továbbra is a jelenlegi helyzet alapján működjenek tovább.  
 
Kérem, szavazzunk a belső ellenőr beszámolójának előterjesztés szerinti 
jóváhagyásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
30/2017. (III.23.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Gerlang 
Ferenc belső ellenőr összefoglaló jelentését, az önkormányzat által 
fenntartott intézmények továbbra is a jelenlegi struktúra alapján 
működjenek tovább. 

 
 

Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2017. azonnal 
 

Az összefoglaló jelentés e jegyzőkönyv 8. melléklete. 
 

 
 
 



 
12. Bölcsődei ellátás megoldási lehetőségeinek megtárgyalás 
 
 
Nagy Gábor polgármester:  
A napirendi pontot a munkamegbeszélésen részletesen átbeszéltük. Ez egy rám 
vonatkozó kötelezettség, a következő testületi ülésre részletes, több alternatívát 
magába foglaló előterjesztést tegyek elétek.  
 
Kérem, szavazzunk a bölcsődei ellátás megoldási lehetőségeinek előterjesztés 
szerinti jóváhagyásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
31/2017. (III.23.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy megvizsgálja településünk vonatkozásában a 
bölcsődei férőhelyek biztosításának lehetőségeit, esetleges családi 
bölcsődék létrehozásával. 
 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2017. április 30.  
 

 
 
 
13. Önkormányzat javára jelzálog, illetve elidegenítési és terhelési tilalom 
bejegyzésének elutasítása 
 
 
Nagy Gábor polgármester:  
A munkamegbeszélésen beszültük a napirendi pontról. Az építési telkek esetében el 
tudjátok fogadni, hogy a banki széljegyzet elég garancia arra, hogy ezek a fiatal 
családok itt legyen községünkben röghöz kötve. Ez volt az önkormányzatunk 
alapszándéka, javasolom az előterjesztés elfogadását.  
 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs.  
 
Kérem, szavazzunk a határozat előterjesztés szerinti módosításáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
 



 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

32/2017. (III.23.) határozata 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megváltoztatja a 
letelepedési támogatás feltételeit, ezért a 13/2016. (II.11.) határozatát a 
következők szerint módosítja: 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonában lévő, a nyirádi Nyírfa, Sport és Szeptember 4. utcában 
található, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokat lakóház 
építése céljából értékesíti.  
 
A képviselő-testület az ingatlan eladási árát ingatlanforgalmazó-
értékbecslő szakértő által készített értékelési bizonyítvány alapján 
állapítja meg. Az értékbecslés ellenértékét az önkormányzat, mint 
eladó fizeti meg. 
 
Ha az építkezni szándékozó az ingatlan árát megfizeti, és a 
telekhatáron belülre a vezetékes ivóvizet és a villanyáramot 
bevezetteti, valamint a lakóházra vonatkozó jogerős építési engedélyt 
az önkormányzati hivatalban bemutatja, az önkormányzat a befizetett 
telekár nettó értékét letelepedési támogatásként részére visszautalja.  
 
A letelepedési támogatás további feltétele, hogy a támogatott 
támogatási szerződés aláírásával vállalja, hogy az ingatlanon három 
éven belül lakóházat épít, és azt 10 évig nem adja el.  
 
A támogatott nyilatkozik és hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben más 
intézmény – pénzintézet vagy Magyar Államkincstár - nem jegyeztet be 
elidegenítési tilalmat az ingatlanra, akkor az önkormányzat javára a 10 
évre szóló elidegenítési tilalmat a földhivatali ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyezzék. 
 
A támogatási szerződésben a felek rögzítik, hogy a jogerős 
használatbavételi engedély megszerzését követő 10 napon belül az 
építkezők Nyirád községben állandó lakóhelyet létesítenek.  
 
A támogatási szerződésben a felek rögzítik továbbá, hogy ha a 
támogatott a szerződésben vállalt kötelezettségét megszegi, a 
letelepedési támogatásnak az évenkénti inflációval növelt összegét az 
önkormányzatnak visszafizeti. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az építkezni 
szándékozó ügyfeleket a letelepedési támogatás feltételeiről 
tájékoztassa. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  folyamatos 

 



 
 
14. Önkormányzat és intézményei cafeteria szabályzata jóváhagyásnak 
megtárgyalása 
 
 
Nagy Gábor polgármester:  
Papp Attila képviselő úr javaslatára az önkormányzat éves cafeteria keretét  
120.000 Ft/fő összegben állapítottuk meg. Jogszabály írja elő, hogy az önálló 
intézmények önállóan alkossák meg a cafeteria szabályzatukat.  
 
Kérem, szavazzunk a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal cafeteria szabályzatának 
előterjesztés szerinti jóváhagyásáról! 
 
Az polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
33/2017. (III.23.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és 
jóváhagyja a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal cafeteria 
szabályzatát. 
 
Felelős:   Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  azonnal és folyamatos 

 
A cafeteria szabályzat e jegyzőkönyv 9. melléklete 

 
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérem, szavazzunk Nyirád Község Önkormányzata cafeteria szabályzatának 
előterjesztés szerinti jóváhagyásáról! 
 
Az polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
34/2017. (III.23.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és 
jóváhagyja Nyirád Község Önkormányzata cafeteria szabályzatát. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal és folyamatos 

 
A cafeteria szabályzat e jegyzőkönyv 10. melléklete 



 
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérem, szavazzunk a Nyirádi Szociális Segítő Központ cafeteria szabályzatának 
előterjesztés szerinti jóváhagyásáról! 
 
Az polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
35/2017. (III.23.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és 
jóváhagyja a Nyirádi Szociális Segítő Központ cafeteria szabályzatát. 
 
Felelős:  Molnárné Farkas Rita intézményvezető 
Határidő:  azonnal és folyamatos 
 

A cafeteria szabályzat e jegyzőkönyv 11. melléklete 
 
 

Nagy Gábor polgármester 
Kérem, szavazzunk a Nyirádi Nyitnikék Óvoda cafeteria szabályzatának előterjesztés 
szerinti jóváhagyásáról! 
 
Az polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
36/2017. (III.23.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és 
jóváhagyja a Nyirádi Nyitnikék Óvoda cafeteria szabályzatát. 
 
Felelős:  Szabóné Kecskés Mária óvodavezető 
Határidő:  azonnal és folyamatos 

 
A cafeteria szabályzat e jegyzőkönyv 12. melléklete 

 
 
15 . VEGYES ÜGYEK 
 
 
Nagy Gábor polgármester: 
A Nagycsaládos Egyesületnek használatra átadott, volt rendőrlakás helyzetéről 
megkérem, Molnárné Budai Angelikát, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet.  



 
Molnárné Budai Angelika:  
A falbontási munkálatok megtörténtek, a gipszkartonozás feleslegessé vált, mivel a 
falak és a mennyezet jobb állapotban, mint, ahogy gondoltuk. Több helyen lekerült a 
lambéria, kőműves és festő munkával ezt meg tudjuk csinálni. Ennek anyag és 
munkadíj költségét az egyesület vállalni tudja. Németh Ferenc felmérte a parketta 
állapotát, először szóba került a pótlás lehetősége, de ezt hamar elvettük, mivel 
minimálisan kb. 50-60 ezer forint költséget jelentene. Ez a parketta nagyon régi, abban 
maradtunk, hogy új kell helyette.  
Cserépkályha a lakásban már nincsen, kandalló kellene, vagy valami fűtési lehetőség. 
Ha sikerül visszakerülni a Leader-be, szeretnénk ablakcserére és külső rendbetételre 
támogatást szerezni. A Wienerberger cégtől kaptunk egy olyan támogatási 
lehetőséget, ablakokra redőnyt kapunk. Valamint az utcafronti kerítéshez is kapunk 
támogatást.  
Ami még költségünk lenne az a villanyszerelési munkák, kijött két fal, ami a két szobát 
elválasztotta, ott voltak kapcsolók, konnektorok, a vezetékeket feltekerték, azt majd 
pótolni kell. Meg kell nézetni Varga Bélával, hogy milyen állapotban van a lakás 
villamos vezetékrendszere. Mindezek összköltsége kb. 500.000 Ft volt az első 
árajánlat alapján a kandallóval együtt. Ez most leszűkölne a 7mm kopás állóságú 
laminált parketta, illetve a kandalló és a villanyszerelés költségére. Ebben kérnénk az 
önkormányzat segítségét.  
 
 
17,18 megérkezett Horváth Zoltán alpolgármester.  
 
Nagy Gábor polgármester:  
Tehát ha jól értem, amennyiben megoldanánk a villanyszerelést, és hozzá vesszük a 
parkettázás anyag és munkadíját, valamint a kandalló költségét, akkor kb. fél millió 
forintba kerülne a felújítás.  
 
Molnárné Budai Angelika:  
Nem gondolom, a laminált parketta munkadíjjal együtt kb. 150.000 Ft, ehhez jön a 
kandalló és a villanyszerelés költsége, így összesen kb. 300.000 Ft. Ehhez szeretném 
kérni a segítséget.  
 
Papp Attila képviselő:  
Saját lakásomban rövid időn belül cserélik a kapcsolókat, konnektorokat, ezek 90%-a 
hibátlan, szívesen oda adom az egyesületnek.  
 
Nagy Gábor polgármester:  
Összefoglalva, arról van szó, nincs bérleti díj, amiből a Nagycsaládos Egyesület 
lelakhatná ezt a pénzt, viszont nekünk, mint tulajdonosoknak a lakhatási feltételeket 
biztosítanunk kell. Életteret kell adni a Nagycsaládos Egyesületnek, fontos, hogy itt 
legyenek, és megfelelő közösségi teret tudjanak kialakítani. Ennek megvalósításához 
a költségvetésünkből 300.000 Ft-ot kellene a testületnek megszavazni.  
 
Molnárné Budai Angelika:  
Úgy is írtuk alá a szerződést, hogy mindenféle értéknövelő beruházást a tulajdonos 
fizet.  
 



 
Nagy Gábor polgármester:  
Van még valakinek valami kiegészíteni valója? Megköszönöm Papp Attila képviselő úr 
előbbi kiegészítését.  
Még hozzátenném, hogy az önkormányzat egy közcélú foglalkoztatottat alkalmaz a 
Nagycsaládos Egyesületnél. Az önkormányzat kötötte meg a szerződését, így a bér 
teljes finanszírozása ingyen van az önkormányzatnak és a Nagycsaládos 
Egyesületnek is. Az egyéb munkáltatói jogokat átadtam az egyesület vezetőjének. Az 
önkormányzatnál csak az alkalmazás és egyéb adminisztrációs terhek maradtak.  
 
A mai napon Miskó Károly a kerítés melletti köveket, sittet szedte össze, és jelezte 
felém, hogy a Tasner féle ház és a volt Rendőrlakás között lévő kőbástya 
életveszélyes. Ideiglenesen le fogjuk keríteni sárga szalaggal, hogy senkire ne tudjon 
rádőlni. A Pilter úrral beszéltem, és a Településrendezési Tervünkből egyértelműen 
látható, hogy ez a kőbástya a Tasner féle házhoz tartozik. Kérem a Jegyző Asszonyt 
intézkedjen az életveszélyes állapot megszüntetése érdekében.  
 
Nagy Gábor polgármester: 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs.  
 
Kérem, szavazzunk a volt rendőrlakás felújításának támogatásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
37/2017. (III.23.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az általános 
tartalék terhére 300.000 Ft, azaz Háromszázezer forint vissza nem 
térítendő támogatást nyújt a Nyirád és Térsége Nagycsaládosainak 
Közhasznú Egyesülete számára a Nyirád, József Attila utca 3. szám 
alatti, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan felújítási munkáinak 
finanszírozására. 
 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester, Molnárné Budai Nagy Angelika 
egyesület vezetője 
Határidő:  azonnal 
 

 
 
 
Nagy Gábor polgármester: 
Pályázat kiírási dömping van. Az első egy EFOP pályázat, ami a tegnapi nap folyamán 
érkezett. Ehhez a pályázathoz az elmúlt hónapok során sok előkészítő munkát 
végeztünk, Magyarpolány, Kislőd, Városlőd, Úrkút, Halimba Ajka településekkel 
konzorciumban. Ez egy 500 milliós pályázat, melynek hozadéka kamera rendszer 
kiépítése, szabadtéri body park kialakítása lehet, illetve pszichológus, logopédus 



segítséget kapnánk, valamint az óvoda és az iskola részére úszótanfolyamhoz, foci és 
egyéb látványsportok ajkai bejárásához útiköltség térítésre. Nyirád közel 19 millió 
forintot kapna e pályázat elnyerése esetén. Nagyon komplex, nagyon bonyolult 
pályázat. Tegnapi nap küldték meg az ajkaiak a határozati javaslatot, amiben arra 
kérnek minket, hogy ehhez a konzorciumhoz csatlakozzunk és vegyünk részt ezen a 
pályázaton. 100% finanszírozású a pályázat, támogatom a pályázat benyújtását.  
 
Nagy Gábor polgármester: 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk a pályázat benyújtásáról! 
 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
38/2017. (III.23.) határozata 

 
1. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete támogatási kérelmet nyújt be Ajka város 
Önkormányzatának konzorciumi vezetésével az 
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 
keretében Humán közszolgáltatások fejlesztése 
térségi szemléletben EFOP-1.5.2-16 címmel 
meghirdetett pályázati felhívásra „Humán 
közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében” 
címmel. A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt 
összeg maximum 500.000.000 Ft. 
 
2. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Konzorciumi megállapodást a résztvevő partnerekkel 
aláírja és a pályázatok benyújtásához szükséges 
nyilatkozatokat megtegye és utasítja, hogy a 
költségeket a pályázat elnyerése esetén a 2017-2018-
2019-2020. évi költségvetésbe tervezze be. 
 
 
Határidő: 2017. április 1. 
Felelős:  polgármester 
 

 
 
Nagy Gábor polgármester: 
Következő pályázat, amin fontos kellenne indulnunk, az egy TOP-os pályázat, mivel 
újra kiírásra került a kerékpárút. A megyével közösen írjuk a pályázatot, 100% 
finanszírozással. Már voltam a megyénél, nagyon felkészülten fogadtak. Ez a pályázati 
kiírás nem csak kerékpárútra enged pályázni, hanem buszmegállóra, buszöblökre, 
zebra kialakításra, lassító szigetre, valamint ezek megvilágítására. Minimum 



pályázható összeg 50 millió forint. A megye szerint a forgalomlassító szigettel, a nagy 
buszmegállóval, kis buszmegállóval és a bicikli úttal, ami önmagában 20 millió forint, 
már kb. 50 millió forintnál vagyunk.  
 
 
17,31 megékezett Andrónyi Miklós képviselő.  
 
Nagy Gábor polgármester: 
A megye számára meg kell küldenünk a testületi határozatot, mely egy elvi döntés, 
mivel még át kell gondolni, hogy pontosan mi az a felsorolt elemek közül, amire 
szükségünk van. Húsvét utáni héten a megyének meg kell tudnunk mondani, mire 
szeretnénk pályázni. Most döntünk arról, hogy pályázunk, majd egy későbbi 
alkalommal arról, hogy ennyi forintért mely dolgokra.  
 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk a pályázat benyújtásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
39/2017. (III.23.) határozata 

 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 

megvalósítandó projekt benyújtására és megvalósítására vonatkozó 
felhatalmazásról 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

1. a Terület és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.1.1-16 
kódszámú Fenntartható települési közlekedésfejlesztés című 
felhívása keretében megvalósítandó Nyirádi kerékpárút és a hozzá 
kapcsolódó közlekedésbiztonsági fejlesztések című projekt 
benyújtásával egyetért, egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 
272/2014 (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerint a 
támogatási kérelem benyújtásáról szóló Konzorciumi Együttműködési 
Megállapodást és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat aláírja, 
illetve a szükséges intézkedéseket megtegye. 
 
Határidő:  azonnal       
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 

 
 
Nagy Gábor polgármester 
Benyújtott pályázatában a Nyirádi Nyugdíjas és Hagyományőrző Egyesület működési 
és kulturális célok megvalósításához támogatási igényével fordult 
önkormányzatunkhoz.  



 
Németh Jenő képviselő 
Mint a nyugdíjas egyesület elnöke, személyes érintettségemet jelentem be, és kérem 
a képviselő-testületet, hogy zárjon ki a nyugdíjas egyesület részére támogatás 
odaítéléséről szóló döntésből! 
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérem a képviselő-testületet, személyes érintettségére tekintettel zárjuk ki Németh 
Jenőt a nyugdíjas egyesület részére támogatás odaítéléséről szóló döntésből! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot 
hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
40/2017. (III.23.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes 
érintettsége miatt kizárja Németh Jenő képviselőt a Nyirádi Nyugdíjas 
és Hagyományőrző Egyesület pályázati támogatásáról szóló 
döntésből. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
Nagy Gábor polgármester 
A nyugdíjas egyesület által benyújtott pályázati kérelmet megalapozottnak ítélem, és 
javasolom a 939.320 Ft támogatás odaítélését. Kérem, szavazzunk! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
41/2017. (III.23.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil 
szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 
2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati 
rendelet), valamint az 5/2017. (II.23.) képviselő-testületi határozattal 
kiírt pályázati felhívás szerint, a benyújtott pályázata alapján a Nyirádi 
Nyugdíjas és Hagyományőrző Egyesület (8454 Nyirád, Óvoda köz 2., 
képviseli: Németh Jenő elnök) részére 2017. évben 939.320 Ft (azaz 
Kilencszázharminckilencezer-háromszázhúsz forint) kulturális és 
működési célú támogatást nyújt. 
 
Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott 
részére 2017. április 20. napjáig, melynek fedezetét a képviselő-



testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésében, az „egyéb 
működési célú támogatások államháztartáson kívülre civil 
szervezeteknek” rovat terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az 
önkormányzati rendeletben rögzített szabályok szerint a támogatottal 
támogatási szerződést kössön, valamint intézkedjen a támogatás 
átutalásáról. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2017. április 20. 

 
 
Nagy Gábor polgármester 
Benyújtott pályázatában a Nyirád és Térsége Nagycsaládosainak Közhasznú 
Egyesülete működésre, helyi rendezvényekre és falubusz igénybevételének 
támogatása iránti igényével fordult önkormányzatunkhoz. A cél megvalósításához 
igényelt támogatás 350.000 Ft.  
A benyújtott pályázati kérelmet megalapozottnak ítélem, és javasolom a kért 
támogatás odaítélését. Kérem, szavazzunk!  
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
42/2017. (III.23.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil 
szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 
2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati 
rendelet), valamint az 5/2017. (III.23.) képviselő-testületi határozattal 
kiírt pályázati felhívás szerint, a benyújtott pályázata alapján a Nyirád 
és Térsége Nagycsaládosainak Közhasznú Egyesülete (8454 Nyirád, 
Petőfi S. u. 18., képviseli: Molnárné Budai Angelika elnök) részére 
2017. évben 150.000 Ft működési célú, 150.000 Ft helyi rendezvények 
támogatására, valamint 50.000 Ft falubusz igénybevételéhez összesen 
350.000 Ft (azaz Háromszázötvenezer forint) támogatást nyújt. 
 
Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott 
részére 2017. április 20. napjáig, melynek fedezetét a képviselő-
testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésében, az „egyéb 
működési célú támogatások államháztartáson kívülre civil 
szervezeteknek” rovat terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az 
önkormányzati rendeletben rögzített szabályok szerint a támogatottal 



támogatási szerződést kössön, valamint intézkedjen a támogatás 
átutalásáról. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2017. április 20. 

 
 
Nagy Gábor polgármester 
Benyújtott pályázatában az Összefogás Nyirádért Egyesület működési támogatás 
iránti kérelmével fordult önkormányzatunkhoz.  
 
Németh András képviselő 
Mint az Összefogás Nyirádért Egyesület elnöke, személyes érintettségemet jelentem 
be, és kérem a képviselő-testületet, hogy zárjon ki az Összefogás Nyirádért Egyesület 
részére támogatás odaítéléséről szóló döntésből! 
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérem a képviselő-testületet, személyes érintettségére tekintettel zárjuk ki Németh 
Andrást az Összefogás Nyirádért Egyesület részére támogatás odaítéléséről szóló 
döntésből! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
43/2017. (III.23.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes 
érintettsége miatt kizárja Németh András képviselőt az Összefogás 
Nyirádért Egyesület pályázati támogatásáról szóló döntésből. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
A benyújtott pályázati kérelmet megalapozottnak ítélem, és javasolom a kért 
támogatás odaítélését. Kérem, szavazzunk!  
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
44/2017. (III.23.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil 
szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 
2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati 
rendelet), valamint az 5/2017. (II.23.) képviselő-testületi határozattal 



kiírt pályázati felhívás szerint, a benyújtott pályázata alapján az 
Összefogás Nyirádért Egyesület (8454 Nyirád, Petőfi Sándor u. 18., 
képviseli: Németh András elnök) részére 2017. évben 40.000 Ft (azaz 
Negyvenezer forint) pályázati támogatást nyújt működési célú 
felhasználásra. 
 
Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott 
részére 2017. április 20. napjáig, melynek fedezetét a képviselő-
testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésében, az „egyéb 
működési célú támogatások államháztartáson kívülre civil 
szervezeteknek” rovat terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az 
önkormányzati rendeletben rögzített szabályok szerint a támogatottal 
támogatási szerződést kössön, valamint intézkedjen a támogatás 
átutalásáról. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2017. április 20. 
 

 
 
Nagy Gábor polgármester 
A benyújtott pályázata alapján javasolom a Kék Cinke Alapítvány kulturális célú 
támogatását. Várom a kérdéseket, észrevételeket.  
 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk arról, hogy pályázata 
alapján 100.000 Ft támogatásban részesítjük az alapítványt! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
45/2017. (III.23.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil 
szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 
2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati 
rendelet), valamint az 5/2017. (II.23.) képviselő-testületi határozattal 
kiírt pályázati felhívás szerint, a benyújtott pályázata alapján a Kék 
Cinke Alapítvány (8454 Nyirád, Széchenyi utca 36., képviseli: Bokorné 
Tasner Márta elnök) részére 2017. évre 100.000 Ft (azaz Százezer 
forint) kulturális célú támogatást nyújt. 
 
Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott 
részére 2017. április 20. napjáig, melynek fedezetét a képviselő-
testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésében, az „egyéb 



működési célú támogatások államháztartáson kívülre civil 
szervezeteknek” rovat terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az 
önkormányzati rendeletben rögzített szabályok szerint a támogatottal 
támogatási szerződést kössön, valamint intézkedjen a támogatás 
átutalásáról. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2017. április 20. 

 
 
Nagy Gábor polgármester 
A Nyirád Községi Polgárőrség működési támogatás, kulturális programjának, helyi 
rendezvények valamint falubusz használatához támogatási igényével fordult 
önkormányzatunkhoz. A cél megvalósításához kért teljes összeg 540 e Ft. 
 
 
Papp Attila képviselő 
Mint a polgárőrség elnöke, személyes érintettségemet jelentem be, és kérem a 
képviselő-testületet, hogy zárjon ki a polgárőrség részére támogatás odaítéléséről 
szóló döntésből! 
 
Nagy Gábor polgármester 
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy személyes érintettségére tekintettel zárjuk ki 
Papp Attilát a polgárőr egyesület részére támogatás odaítéléséről szóló döntésből! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot 
hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
46/2017. (III.23.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes 
érintettsége miatt kizárja Papp Attila képviselőt a Nyirád Községi 
Polgárőrség pályázati támogatásáról szóló döntésből. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
Nagy Gábor polgármester 
A polgárőrség által benyújtott pályázati kérelmet megalapozottnak ítélem, és a kért 
támogatás megítélését javasolom. Kérem, szavazzunk! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 



 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
47/2017. (III.23.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil 
szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 
2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati 
rendelet), valamint az 5/2017. (II.23.) képviselő-testületi határozattal 
kiírt pályázati felhívás szerint, a benyújtott pályázata alapján a Nyirád 
Községi Polgárőrség (8454 Nyirád, Szabadság u. 3., képviseli: Papp 
Attila) részére 2017. évre 220.000 Ft működési célú, 220.000 Ft 
kulturális célú, valamint falubusz igénybevételéhez 100.000 Ft, 
összesen 540.000 Ft (azaz Ötszáznegyvenezer forint) pályázati 
támogatást nyújt. 
 
Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott 
részére 2017. április 20. napjáig, melynek fedezetét a képviselő-
testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésében, az „egyéb 
működési célú támogatások államháztartáson kívülre civil 
szervezeteknek” rovat terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az 
önkormányzati rendeletben rögzített szabályok szerint a támogatottal 
támogatási szerződést kössön, valamint intézkedjen a támogatás 
átutalásáról. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2017. április 20 

 
 
Nagy Gábor polgármester 
Benyújtott pályázatában az Iskola a Gyermekeinkért Közalapítvány kulturális 
programok támogatása iránti igényével fordult önkormányzatunkhoz 
 
A benyújtott pályázati kérelmet megalapozottnak ítélem, és javasolom a kért 
támogatás odaítélését. Kérem, szavazzunk!  
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
48/2017. (III.23.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil 
szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 
2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati 
rendelet), valamint az 5/2017. (II.23.) képviselő-testületi határozattal 



kiírt pályázati felhívás szerint, a benyújtott pályázata alapján az Iskola 
a Gyermekeinkért Közalapítvány (8454 Nyirád, Szabadság u. 1., 
képviseli: Hoffmann István elnök) részére 2017. évben 150.000 Ft (azaz 
Egyszázötvenezer forint) pályázati támogatást nyújt kulturális célú 
felhasználásra. 
 
Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott 
részére 2017. április 20. napjáig, melynek fedezetét a képviselő-
testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésében, az „egyéb 
működési célú támogatások államháztartáson kívülre civil 
szervezeteknek” rovat terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az 
önkormányzati rendeletben rögzített szabályok szerint a támogatottal 
támogatási szerződést kössön, valamint intézkedjen a támogatás 
átutalásáról. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2017. április 20 

 
 
Nagy Gábor polgármester 
A Községi Sportegyesület a 2017. évre vonatkozóan működési támogatási igényével 
fordult önkormányzatunkhoz. A benyújtott pályázata szerint az egyesület a felnőtt 
csapat, valamint az utánpótlás csapatainak működését kívánja finanszírozni a 
támogatásból.  
A támogatásra benyújtott pályázati kérelmet áttekintve a sportegyesület által benyújtott 
pályázati kérelmet megalapozottnak ítélem, és javasolom a kért támogatás 
odaítélését. Kérem, szavazzunk! 
 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

49/2017. (III.23.) 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 5/2017. (II.23.) képviselő-testületi határozattal kiírt 
pályázati felhívás szerint, a benyújtott pályázata alapján a Községi 
Sportegyesület Nyirád (8454 Nyirád, Szabadság u. 3., képviseli: 
Fermos László elnök) részére 2017. évben 960.000 Ft (azaz 
Kilencszázhatvanezer forint) működési célú pályázati támogatást 
nyújt. 
 



Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott 
részére 2017. április 20. napjáig, melynek fedezetét a képviselő-
testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésében, az „egyéb 
működési célú támogatások államháztartáson kívülre civil 
szervezeteknek” rovat terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az 
önkormányzati rendeletben rögzített szabályok szerint a támogatottal 
támogatási szerződést kössön, valamint intézkedjen a támogatás 
átutalásáról. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2017. április 20 

 
 
Nagy Gábor polgármester 
Benyújtott pályázatában a Nyirád Községért Alapítvány kulturális programok és helyi 
rendezvények támogatása iránti igényével fordult önkormányzatunkhoz. A 
pályázatban részletezett célok szerint folytatni szeretné a települési játszótér 
fejlesztését karbantartási munkálatokkal valamint új játék vásárlásával. Erzsébet 
királyné születésének és koronázásnak évfordulója kapcsán egy kulturális eseményt 
tervez megvalósítani. Ezen kívül a helyi kézilabdások költségeihez szeretnének 
összesen 460.000 Ft támogatást igényeltek.  
 
A benyújtott pályázati kérelmet megalapozottnak ítélem, és javasolom a kért 
támogatás odaítélését. Kérem, szavazzunk!  
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
50/2017. (III.23.) 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 5/2017. (II.23.) képviselő-testületi határozattal kiírt 
pályázati felhívás szerint, a benyújtott pályázata alapján a Nyirád 
Községért Alapítvány (8454 Nyirád, Szabadság utca 3., képviseli: Bodó 
Márta elnök) részére 2017. évben 460.000 Ft (azaz Négyszázhatvanezer 
forint) pályázati támogatást nyújt kulturális célú felhasználásra, 
valamint helyi rendezvényekhez támogatásához. 
 
Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott 
részére 2017. április 20. napjáig, melynek fedezetét a képviselő-
testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésében, az „egyéb 
működési célú támogatások államháztartáson kívülre civil 
szervezeteknek” rovat terhére biztosítja. 



 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az 
önkormányzati rendeletben rögzített szabályok szerint a támogatottal 
támogatási szerződést kössön, valamint intézkedjen a támogatás 
átutalásáról. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2017. április 20 

 
 
Nagy Gábor polgármester 
Benyújtott pályázatában a Nyirádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület működési támogatás 
iránti igényével fordult önkormányzatunkhoz. A pályázatban részletezett célok szerint 
az egyesület tagjai szakmai képzését illetve működését finanszíroznák a 
támogatásból.  
A benyújtott pályázati kérelmet megalapozottnak ítélem, és javasolom a kért 
támogatás odaítélését. Kérem, szavazzunk!  
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
51/2017. (III.23.) 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 5/2017. (II.23.) képviselő-testületi határozattal kiírt 
pályázati felhívás szerint, a benyújtott pályázata alapján a Nyirádi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület (8454 Nyirád, Szabadság utca 3., 
képviseli: Németh András elnök) részére 2017. évben 100.000 Ft (azaz 
Egyszázezer forint) pályázati támogatást nyújt működési célú 
felhasználásra. 
 
Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott 
részére 2017. április 20. napjáig, melynek fedezetét a képviselő-
testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésében, az „egyéb 
működési célú támogatások államháztartáson kívülre civil 
szervezeteknek” rovat terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az 
önkormányzati rendeletben rögzített szabályok szerint a támogatottal 
támogatási szerződést kössön, valamint intézkedjen a támogatás 
átutalásáról. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2017. április 20 



 
Nagy Gábor polgármester 
Javasolom képviselő-társaimnak, szavazzunk arról, hogy az önkormányzat javára 
felajánlott képviselői tiszteletdíjakból képzett tartalék terhére önkormányzatunk 
támogassa a Nyirádi Római Katolikus Plébániát 283.120 Ft összeggel, melyet a 
plébánia a fejlesztési célra használjon fel. 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
52/2017. (III.23.) határozata 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 283.120 Ft azaz 
Kettőszáznyolcvanháromezer-egyszázhúsz forint támogatást nyújt a 
Nyirádi Római Katolikus Plébánia (a továbbiakban: Plébánia) javára, 
felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 
jogcímen, fejlesztési célra. 
 
A képviselő-testület a támogatás fedezetét az önkormányzat 2017. 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:  2017. április 20. 

 
 
Nagy Gábor polgármester: 
Andrónyi Miklós és Német Jenő képviselő urakkal, két utas mérnökkel egy kátyú javító 
berendezést próbálhattunk ki. Megkérem Németh Jenő képviselő urat, mondja el a 
gépről szerzett tapasztalatait.  
 
Németh Jenő képviselő: 
Egy cseh cég gépéről van szó, mely gázpalackról működött, egy egyszerű 
berendezésről van szó, úgy képzeljétek el, hogy egy kerámia infra sugárzó volt az 
elején, 195 fokra melegítette fel az alatta lévő felületet. Négy keréken lehetett 
mozgatni. Kitisztították a kátyút, majd átfújatták egy lombfúvóval, utána 
megmelegítették ezzel a berendezéssel, megerősítették egy bitumenes géllel. Mart 
aszfaltot öntöttek a kátyúba, elhúzták, ledöngölték, ezzel a berendezéssel 
újramelegítették és lap vibrátorral bedolgozták teljesen simára. Majd újra 
megerősítették és a végén volt egy homokszórás, amit lesöpörtek róla. A teljesítménye 
5 m2/óra, 1 m2-nek a gáz és anyag költsége kb. 500 Ft. Nekem nagyon tetszett ez a 
berendezés, mert így elmarad a kátyúzásnál a vizes vágás, egy melegítéssel oldja 
meg a javítást. Mivel a településen aszfaltozási munkák kezdődnek, meleg aszfalthoz 



tudunk jutni, mellyel a kátyúzást meg tudnánk oldani. Az ár tartalmazza a ponyvás 
utánfutót, a kátyú javító gépet, a vibrátort, a speciális eszközt, amivel elhúzza az 
anyagot.  
 
Papp Attila képviselő: 
Mennyibe kerül? 
 
Nagy Gábor polgármester: 
Ha kettő gépet vásárolunk az 3.000.000 Ft, ha egy gépet, az bruttó 2.000.000 Ft. Át 
kell gondolni, alapvetően az elvágást pótolja ki teljesen, mivel egybeolvad az egész, 
így a javítás homogén. Viszonylag olcsón lehet venni mart aszfaltot, sőt akár ingyen, 
amit bele lehet olvasztani a kátyúkba. Amennyiben mart aszfaltot tudunk szerezni, 
akkor a gáz (egy palack 1,5 napra elegendő), illetve a bitumenemulzió jelent költséget. 
Lap vibrátorral rendelkezik az önkormányzat.  
 
A képviselők nézik a kátyú javító gép működéséről szóló videót.  
 
Papp Attila képviselő: 
Ki fog a géppel dolgozni? 
 
Nagy Gábor polgármester: 
Turi János is látta a gép működését, véleménye szerint tudnak vele dolgozni, nem 
igényel a gép kezelése szaktudást.  
Fenntartásként fogalmazódott meg az ajkai útmérnök részéről, hogy nem 
garantálható, hogy a mart aszfalt milyen vastagságban melegszik át.  
Ennek kiküszöbölésére véleményem szerint megoldás lehet, ha az aszfaltozási 
munkák alatt a kivitelező ígérete szerint meleg aszfaltot rendelkezésükre bocsájt 
kátyúzás céljára. Jelen pillanatban egy kátyú elkészítése 6000 Ft-ba kerül. Mérlegelni 
kell, nem sürgős dönteni.  
 
Papp Attila képviselő: 
Abban is kell gondolkodni, hogy ezeknek a gépeknek helyett is kell biztosítani, valahol 
tárolni kell őket.  
 
Nagy Gábor polgármester: 
Elkészült a Vízműnek a teljes felújítása, új wc, új mosdó, a fűtés is elkészült, költözik 
a teljes közcélú rész szerszámostól, mindenestől. Így felszabadul egy garázs, ahova 
lehet pakolni. Mi a véleményetek, várjunk a vásárlással? 
 
Andrónyi Miklós képviselő: 
Én várnék vele, a meleg aszfalt mellé jó lenne bitumenes erősítés, mivel így tartósabb 
lesz a kötés. Megvárnám, hogy a próba során elkészült kátyú hogyan viselkedik. 
Használjuk az aszfaltozási munkák alatt kapott meleg aszfaltot bitumenes erősítéssel 
és vibrálással tartósabb kátyúzást tudunk végezni.  
 
Nagy Gábor polgármester: 
Én is ezen az állásponton vagyok, erre kérésre még visszatérünk.  
 
Nagy Gábor polgármester: 



Tájékoztatom a képviselőket, hogy az útfelújítási munkák május hónapban kezdődnek. 
Az eddig beérkezett árajánlatok alapján, a Szeptember 4. utca aszfaltozása 1 millió 
forinttal drágább, ha meleg aszfalttal készül. Hozzávetőlegesen a mart aszfalttal 5,7 
millió Ft, meleg aszfalttal 6,8 millió Ft. Döntenünk kell abban, hogy melyik lehetőséget 
közül választunk. A meleg aszfalt drágább, de sokkal jobb minőségű, mérlegelni kell. 
Szavazzunk a Szeptember 4. utca meleg aszfalttal történő felújításáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
53/2017. (III.23.) határozata 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 
Szeptember 4. utca aszfaltburkolattal történő felújítása 331 m 
hosszban és 3,5 m szélességben meleg aszfalt technológiával 
készüljön el. Az önkormányzat az árajánlatokat erre a technológiára 
kérje meg.  
 
A képviselő-testület a beruházás fedezetét, 6,8 millió Ft-ot az 
önkormányzat 2017. évi költségvetésében, beruházás előirányzatai 
terhére biztosítja. 
 

 
 
Németh Jenő képviselő: 
2012-ben az országgyűlés elfogadta a nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 
törvényt. 2013-ban elkészült a megvalósítást szabályzó kormányrendelet. Ezt 
követően van lehetőség arra, hogy a helyi önkormányok helyi értéktárakat hozzanak 
létre. Ez nem kötelező, hanem önként vállalt feladatról van szó. A 3200 településből 
több, mint 800 hozott létre Települési Értéktár Bizottságot. Veszprém megyében 217 
településéből első körben elnapolta a döntést 22 település, nem hozott létre értéktárt 
144 település és létrehozott értéktárat 51 település. Ebből az 51 településből önálló 
Települési Értéktár Bizottságot 37 település hozott lére, 3 település más bizottságot, 6 
település egyéb civil szervezetet, 5 település pedig tájegységi értéktárthoz 
csatlakozott. Nemleges testületi döntés után is biztosít a törvény mozgásteret, például 
ha egy civil szervezet vagy alapítvány összegyűjti a települési értékeket, akkor, ha kéri 
a megyei bíróság törvényi feladata ezen összegyűjtött értékek nyilvántartásba vétele. 
Így a helyi értékek nem vesznek el, bekerülnek a hungarikum piramis rendszerébe.  
Például Öskü Község Képviselő-testülete arról döntött, hogy nem hoz létre értéktárt. 
Később megváltoztatták döntésüket és a jelentős múlttal rendelkező Kertbarát 
Egyesületre bízták a feladat megvalósítását.  
Taliándörögd sem hozott létre először értéktárat. A helyi ifjúsági egyesület több tagja 
részt vett a Pannon térség Ifjúsági Értékőr programban. A helyi fiatalok tevékenységét 
megismerve a képviselő-testület megváltoztatta döntését és a Dörögdért Ifjúsági 
Egyesület kapta a feladatot.  
Takácsi településen nem hoztak létre értéktárat és az a döntés van érvényben. A helyi  



Kenderszer Egyesület tagjai összegyűjtötték az értékeket és a nyilvántartásba vételt 
kérték a Veszprém Megyei Értéktár Bizottságtól. A példák azt mutatják, hogy ez a 
törvény egy megengedő törvény.  
A Nyugdíjas Egyesületünk nevében is bent van a hagyományőrző szó, megkezdtük a 
közösségi emlékezetben lévő dolgok összegyűjtését. Mi nem történelmi kutatásokat 
akarunk végezni, a mi emlékezetünkben lévő és a nálunk egy-két évtizeddel idősebbek 
emlékezetében lévő dolgokat szeretnénk összegyűjteni. Vannak a településen 
fiatalok, akik komoly kutatásokkal szeretnének foglalkozni, a helyiség múltjával, a 
világháborús emlékekkel.  
Javaslom a testületnek, hogy fogadjuk el a Helyi Értéktár Bizottság létrehozását és a 
Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítését írjuk elő.  
 
Nagy Gábor polgármester: 
Köszönöm Németh Jenő úrnak az előterjesztést. Annyival egészíteném ki az 
elhangzottakat, hogy az értéktár létrehozásával sok pályázati lehetőség nyílik meg az 
egyesület előtt. Támogatom a bizottság létrehozását, javasolom, hogy fogadjuk el 
ezen az ülésen az SZMSZ-t is.  
 
Németh Jenő képviselő: 
Minimum 3 fő, de szeretném, ha nyolcan lennénk Értéktári Bizottsági tagok.  
Bejelentem személyes érintettségemet, és kérem a képviselő-testületet, hogy zárjon 
ki értéktár bizottság létrehozásáról szóló döntésből! 
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérem a képviselő-testületet, személyes érintettségére tekintettel ne zárjuk ki Németh 
Jenőt a Nyirádi Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról szóló döntésből! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot 
hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
54/2017. (III.23.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes 
érintettsége ellenére nem zárja ki Németh Jenő képviselőt a Nyirádi 
Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról szóló döntésből.  
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
 
Nagy Gábor polgármester: 
Kérem, szavazzunk a települési értéktár bizottság létrehozásáról szóló előterjesztés 
szerinti elfogadásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 



 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
55/2017. (III.23.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a magyar nemzeti 
értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. tv. 3.§ (2) 
bekezdése, valamint a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok 
gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet 3. §-a alapján a 
Nyirádi Települési Értéktár Bizottság tagjainak a következő 
személyeket: 
 

1. Bódisné Szencz Anikó,  
2. Bodó Márta,  
3. Kovács Károlyné,  
4. Mohosné Sásdi Vanda,  
5. Németh Andrásné Farkas Gabriella,  
6. Németh Jenő,  
7. Stumpf Lászlóné,  
8. Vrábel Miklósné 
 

 
választja meg.  
 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntésről a Veszprém Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének Elnökét tájékoztassa.  

 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester  
Határidő:  2017. április 23. 
 
 

Nagy Gábor polgármester: 
Kérem, szavazzunk a Nyirádi Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési 
Szabályzatának előterjesztés szerinti elfogadásáról! 
 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
56/2017. (III.23.) határozata 

 
 

Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar 
nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. 
(IV.16.) Korm. rendelet 3. §-a alapján: 
 



a Nyirádi Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési 
Szabályzatát a határozat mellékletét képező tartalommal megtárgyalta 
és azt elfogadja. 

 
 

Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Települési Értéktár 
Bizottság tagjait a hozott döntésről.  
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: azonnal    

 
 
Papp Attila képviselő: 
Az Alkotmány utca egyirányúsításával kapcsolatban minél előbb döntenünk kell, mert 
egyrészt balesetveszélyes, valamint az új padkák tönkremennek.  
 
Németh András képviselő: 
Véleményem szerint meg kellene kérdezni a lakókat.  
 
Nagy Gábor polgármester: 
Levélben? 
 
Németh Jenő képviselő: 
Egy lakossági fórum keretében.  
 
Nagy Gábor polgármester: 
Hol legyen? 
 
Papp Attila képviselő: 
Az utcán, a keresztnél, egy szombat délután.  
 
Nagy Gábor polgármester: 
Beszéljünk meg egy időpontot! Legyen kéthét múlva szombat. Április 8. szombat. 
 
Papp Attila képviselő: 
Délelőtt vagy délután? 16.00 óra. Erről minden lakó kap értesítés, elmondják a 
véleményüket, mi is elmondjuk a miénket.  
 
Nagy Gábor polgármester: 
Kérem a képviselőtársimat, hogy április 8-a 16,00 órát ti is vegyétek komolyan. 
Mindenki jelenlétére számítok. A szólólapozást intézzük.  
 
Horváth Zoltán alpolgármester: 
Jelezni szeretném, hogy a Béke utcában két helyen is csőtörés volt, ezen a részeket 
az út megszállt.  
 
Andrónyi Miklós képviselő: 
A Széchenyi u. 3. számmal szemben is megszállt az út.  
 
Papp Attila képviselő: 



Arra szeretném felhívni a képviselőtársaim figyelmét, hogy támogassák 
tiszteletdíjukból a Civil Ház előtti rész térkövezését. Kb. 800.000 Ft lenne ennek a 
célnak a megvalósítása, dolomitozás, földmunka, betonozás, ideiglenes behajtó 
készítése, néznénk egy sorompót, oszloptartó elhelyezése.  
A térkő kimegy a hídig és a Horgász Egyesület iroda ajtaja előtt ér véget.  
 
Horváth Zoltán alpolgármester: 
Hány m2 a térkő? 
 
Nagy Gábor polgármester: 
Kb. 100 m2. Eddig ezen célra kb. 200.000 Ft van elkülönítve.  
 
Horváth Zoltán alpolgármester: 
Lehet még földet vinne a Civilház mögé? 
 
Nagy Gábor polgármester: 
Igen földszerű, apró kövest lehet, de sittet nem.  
 
Nagy Gábor polgármester 
Csikány Róbertné, Horváth Zoltán és Papp Attila képviselők javaslatára, szavazzunk 
arról, hogy az önkormányzat javára felajánlott képviselői tiszteletdíjakból képzett 
tartalék terhére önkormányzatunk támogassa a Civil Ház előtti terület térkövezését és 
környezetének rendbetételét 900.000 Ft összeggel. 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
57/2017. (III.23.) határozata 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 900.000 Ft 
támogatást nyújt a Civil Ház előtti terület térkövezésére és 
környezetének rendbetételére.  
 
A képviselő-testület a támogatás fedezetét az önkormányzat 2017. évi 
költségvetésében, az önkormányzat részére felajánlott képviselői 
tiszteletdíjakból képzett tartalék terhére biztosítja. 
 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2017. április 20. 
 

 
 
Nagy Gábor polgármester 
A Drv Zrt. megkereste önkormányzatunkat, hogy a tulajdonunkban lévő vízi közművek 
beruházási tervének elkészítését, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 



Hivatalának történő benyújtását vállalja meghatalmazás alapján. Ehhez testületi 
döntés szükséges.  
 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk a pályázat benyújtásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
58/2017. (III.23.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 12-24004-
3-001-01-06 MEKH kóddal rendelkező DRV_V_205 számú Nyirád 
Község víziközmű-rendszerére és a 21-24004-1-001-00-12 MEKH 
kóddal rendelkező DRV_S_203 számú Nyirád Község víziközmű-
rendszerére Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a 2018-2032. évekre 
vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv készítésére vonatkozó napirendi 
pontot. 
A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 

 a Gördülő Fejlesztés Terv beruházási tervrészének 
elkészítésével, 

 a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv, valamint a 
végrehajtásra kiadott 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet által 
megállapított önkormányzati véleményezés átvételét követően a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz való 
benyújtásával, 

 és a jóváhagyásra irányuló eljárásban való teljes képviselettel a 
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t hatalmazza meg. 

 
Jelen meghatalmazás visszavonásig érvényes.  
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester  
Határidő:  azonnal 

 
 
Kérdezem, hogy van-e vegyes ügyben bármilyen kérdés, észrevétel? Megállapítom, 
hogy mai ülésünknek több napirendi pontja és hozzászólás nincs. Köszönöm 
képviselőtársaim munkáját, az ülést 1906 órakor bezárom. 
 


