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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: 2016. november 24. 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 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 
20. Veszprém Megyei Mozgássérültek Egyesülete Halimba, Szőc, Nyirád Csoportja 8452 

Halimba, Arany J. u. 10. – Kovács Tibor 
 

Nyirád község lakossága 
 
Az ülésen jelen vannak:  
 

1. Nagy Gábor  polgármester 
2. Horváth Zoltán  alpolgármester 
3. Andrónyi Miklós  képviselő 
4. Csikány Árpádné képviselő 
5. Németh Jenő  képviselő 
6. Papp Attila  képviselő 
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Lovasi Erika    jegyző  
2 fő érdeklődő,   nyirádi lakos 
 

A képviselő-testület létszáma: 7 fő 
 
Jelenlévő képviselők száma:  6 fő 
 
Az ülést vezeti:    Nagy Gábor polgármester 
 
Jegyzőkönyvvezető:   Kovács Károlyné igazgatási ügyintéző 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 tagjából 6 
fő van jelen, az ülés határozatképes. Németh András képviselő előre bejelentette indokolt 
távolmaradását. 
 
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. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról  
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

2. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

3. A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági 
feltételeinek megtárgyalása  
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

4. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a 
közterületek tisztántartásáról szóló önkormányzati rendelet 
felülvizsgálata 
Előterjesztő: Lovasi Erika jegyző 
 

5. Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatának megtárgyalása 
Előterjesztő: Lovasi Erika jegyző 
 

6. A közterületek filmforgatási célú használatáról szóló önkormányzati 
rendelet felülvizsgálata és módosítása 
Előterjesztő: Lovasi Erika jegyző 
 

7. A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
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8.  Feckel Róbert és felesége építési telek megvásárlása iránti kérelmének 

megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

9.  Vegyes ügyek 
 
 
 
 
1. BESZÁMOLÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 
HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL  
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. A József Attila utcai csapadékvíz 
elvezető, mentesítő árok építésével kapcsolatban volna kiegészítenivalóm. Feladatom 
volt, hogy tervezőt találjak erre a munkára és a tervezésre árajánlatot kérjek. Andrónyi 
Miklós képviselő segítségével sikerült tervezőt találni, de nem tudtam megfelelni a 
határozatban foglaltaknak a következők miatt. Az árok két helyen futhat, vagy Szabó 
László nyirádi lakos külterületi szántóföldjén, vagy a József Attila utca D-i szakasza 
lakóinak kertje végében. Itt az önkormányzatnak nincsen területe. A tervező ugyan 
megadta az árajánlatot 350 ezer forint összegben, melyben benne van minden 
engedélyeztetés, de meg kéne mondanunk neki, hogy a Szabó László földjén, vagy a 
József Attila utcai lakosok kertjeinek végében készítjük el az árkot.  
Az már biztos, hogy a földtulajdonos Szabó László nem járul hozzá, hogy a földjén építsük 
meg az árkot, a József Attila utcában pedig 16 ingatlantulajdonossal kellene megtárgyalni, 
hogy ki engedi meg és ki nem az ároképítést. A tárgyalás előkészítése folyamatban van, 
ezért türelmeteket kérem. 
December 12-ére tervezem a közmeghallgatást, és ezen a napon lesz az év utolsó 
képviselő-testületi ülése is. Ekkor már talán be tudok számolni arról, hogy a József Attila 
utca lakói hozzájárultak-e az ároképítéshez, vagy Szabó László földjének a kisajátítási 
eljárását kell megindítanunk, és hogy ez milyen anyagi és jogi terheket ró az 
önkormányzatra. 
 
Németh Jenő képviselő 
Többször is beszéltünk már arról, hogy a Búzavirág utcában lévő áteresz nem 
átereszként, inkább torlaszként funkcionál, mert annak idején nem szakszerűen lett 
lerakva. Szándékozunk-e ezt a problémát orvosolni, amíg a mentesítő árok meg nem 
épül? 
 
Nagy Gábor polgármester 
Egyetértek a felvetéseddel, erről már van elvi döntésünk. Feladatunk, hogy Andrónyi 
Miklós képviselővel nézzük meg az átereszeket, és beszéljük meg az ott lakókkal, hogy 
vállalják-e az anyagi terhet, mi pedig elvégezzük a munkát. Most, a hátsó árok építésével 
párhuzamosan ezt a témát is érinteni fogjuk, és kérjük majd, hogy az érintett lakók 
nyilatkozzanak arról, hogy az ingatlanuk előtt a kötelességüknek eleget tesznek-e a 
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megfelelő méretű átereszek lefektetésével. A munkadíjat az önkormányzat fizetné, illetve 
a munkát elvégeztetné. 
 
Németh Jenő képviselő 
Véleményem szerint nem a lakókkal kell beszélni, hanem az önkormányzat feladata a 
probléma megoldása. 
 
Nagy Gábor polgármester 
Már többen nyilatkoztak, hogy a költségekhez hozzájárulnak. Beszéljük meg, hogy ennek 
a feladatnak mi legyen a határideje! 
 
Papp Attila képviselő 
A lakókkal történő egyeztetés az idén, a kivitelezés a fagyok után, jövőre legyen 
elvégezve. 
 
Nagy Gábor polgármester 
A nagyságrend érzékeltetésére mondom, hogy az emeletes házaknál a kukatároló részek 
összesen 60 ezer forintba fognak kerülni, 5 gyűrűnyi, legmagasabb minőségű betonnal 
számolva.  
Javasolom, hogy az átereszek cseréjét a fagyok után, a tavaszi áradások előtt fejezzük 
be! 
 
Németh Jenő képviselő 
Azt szerettem volna, ha ezt minél előbb megoldjuk, mert ha jön a kora tavaszi áradás, 
ugyanott leszünk, ahol voltunk. A Búzavirág utca kritikus szakasz. A víz kimosott egy 
gödröt és oda torlaszolta a törmeléket, uszadékot.  
 
Papp Attila képviselő 
Rakodógép segítségével orvosolni kell a problémát. 
 
Horváth Zoltán képviselő 
Ha legalább ezt az egy helyet megcsináltatjuk, az javít a helyzeten. Ez be is igazolódna, 
ha jönne egy áradás, ez minél előbb megoldandó feladat. 
 
Andrónyi Miklós képviselő 
A beton megfelelő kötése miatt gondolni kell az időjárásra is. 
 
Nagy Gábor polgármester 
Ha a betonszállító cég azt mondja, hogy most garantáltan jó minőségben megoldható a 
betonozás, akkor csináljuk most, ha nincs garancia, akkor tavasszal, mihamarabb. 
 
Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a lejárt határidejű 
képviselő-testületi határozatok előterjesztés szerinti, valamint az elhangzott 
kiegészítésekkel történő elfogadásáról! 
 
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 
159/2016. (XI.24.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a következő 
kiegészítéssel fogadja el a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót: 
 
A 136/2016. (VIII.30.) képviselő-testületi határozat szerint a csapadékvíz 
által okozott károk megelőzése céljából a polgármester megbízási 
szerződést köt a József Attila utcától D-re eső területen, csapadékvíz 
elvezető, mentesítő árok megépítésének tervezésére.  
 
A terveztetés addig nem indulhat, míg az árok megépítéséhez szükséges 
területek igénybevételének módja nem tisztázódik. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő: 2017. március 30. 
 

A beszámoló e jegyzőkönyv 1. melléklete 
 
 
 
 
2. BESZÁMOLÓ AZ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSEKRŐL 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. Várom a kérdéseket, 
észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az átruházott 
hatáskörben általam hozott döntésekről 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 
160/2016. (XI.24.) 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 2. melléklete 
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3. A TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS 
JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEINEK MEGTÁRGYALÁSA  
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. Fontos tudni, hogy a vonatkozó 
jogszabály előírja, hogy milyen szempontok alapján kaphat valaki szociális célú tűzifa 
támogatást. Az előterjesztésben olvashattátok, hogy kik lennének a támogatottak. A 
Szociális Segítő Központ vezetőjével, a hivatal szociális ügyintézőjével és a mezőőrünkkel 
végigbeszéltük a feltételeknek megfelelő személyeket, családokat, és 2-3 órás 
megbeszélés, mérlegelés után jelöltük ki azt a 26 embert, aki 2-2 m3 tűzifa támogatást 
kaphat. A jogszabályi feltételeket figyelembe véve 84 fő lenne jogosult e támogatási 
formára községünkben, közülük mérlegelve választottuk ki azt a 26 főt, aki nagyon 
alacsony életszínvonalon él, van közöttük olyan család, ahol 10 ezer forint az egy főre jutó 
jövedelem. A lista, melyet átadtam nektek, változtatható, teljesen nyitott vagyok, ha más a 
véleményetek. Várom a kérdéseket, észrevételeket! 
 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, először szavazzunk az önkormányzati 
saját forrás előterjesztés szerinti biztosításáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
161/2016. (XI.24.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2016. 
évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. 
Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 18. A helyi önkormányzatok 
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás 
jogcím szerinti a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímen benyújtott 
igény alapján 51 erdei m3 keménylombos tűzifa vásárlásához 906.780 Ft 
vissza nem térítendő támogatásban részesült.  
 
A vissza nem térítendő támogatás (906.780 Ft) és a szociális célú tűzifa 
értékének (971.550 Ft) különbözetét, 64.770 Ft-ot, valamint a szállítás 
költségét (bruttó 3.175 Ft/m3), összesen 161.925 Ft, mindösszesen 226.695 
Ft-ot, mint önerőt, a képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi 
költségvetésében, a természetben nyújtott lakhatási támogatás kiadásai 
terhére biztosítja. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2017. február 15. 
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Nagy Gábor polgármester 
Kérem, szavazzunk a szociális célú tűzifa természetbeni juttatásról szóló rendelet 
előterjesztés szerinti 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 
10/2016. (XII.1.) önkormányzati rendelete 

szociális célú tűzifa természetbeni juttatásról 
 

A rendelet e jegyzőkönyv 3. melléklete 
 
 
 
 
4. A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS 
KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSÁRÓL SZÓLÓ 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET FELÜLVIZSGÁLATA 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Képviselőtársaim megkapták az írásos előterjesztést. Várom a kérdéseket, észrevételeket. 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 
rendelet előterjesztés szerinti módosításáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
11/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a 
közterületek tisztántartásáról szóló  

5/2015. (IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

A rendelet e jegyzőkönyv 4. melléklete, 
a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

5/2015. (IV.14.) önkormányzati rendelet e jegyzőkönyv 5. melléklete 
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5. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSRÓL ÉS KÖRZETEINEK 
KIALAKÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET FELÜLVIZSGÁLATÁNAK 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Képviselőtársaim megkapták az írásos előterjesztést. Várom a kérdéseket, észrevételeket. 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az egészségügyi 
alapellátásról szóló önkormányzati rendelet tervezetének jóváhagyásáról és az 
előterjesztés szerinti határozat meghozataláról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
162/2016. (XI.24.) határozata 

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

A rendelettervezet e jegyzőkönyv 6. melléklete 
 
 
 
 
6. A KÖZTERÜLETEK FILMFORGATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Képviselőtársaim megkapták az írásos előterjesztést. Várom a kérdéseket, észrevételeket. 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a közterületek filmforgatási 
célú használatáról szóló rendelet előterjesztés szerinti módosításáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
12/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelete 

a közterületek filmforgatási célú használatáról szóló  
10/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A rendelet e jegyzőkönyv 7. melléklete, 

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt  
10/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet e jegyzőkönyv 8. melléklete 

 
 
 
 
7. A KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ ISKOLÁK KÖRZETHATÁRAINAK 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Képviselőtársaim megkapták az írásos előterjesztést. Várom a kérdéseket, észrevételeket. 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a kötelező felvételt biztosító 
iskolák körzethatárainak jóváhagyásáról az előterjesztés szerint! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

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

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

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

 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatot postai 
úton és elektronikus formában a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Oktatási Főosztályának küldje meg. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2016. november 30. 
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8.  FECKEL RÓBERT ÉS FELESÉGE ÉPÍTÉSI TELEK MEGVÁSÁRLÁSA IRÁNTI 
KÉRELMÉNEK MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Képviselőtársaim megkapták az írásos előterjesztést. Várom a kérdéseket, észrevételeket. 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az építési telek tulajdonba 
adásáról Feckel Róbert és felesége részére az előterjesztés szerint! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

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

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

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

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

2016. december 31. 
 

Az ingatlan értékelési bizonyítvány e jegyzőkönyv 9. melléklete 
 
 
 
9.  VEGYES ÜGYEK 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Szőc polgármestere indítványozta a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendjének 
módosítását a következők miatt. Somodiné Galambos Mária, aki a Szőci Ügyfélszolgálati 
Helyen teljesített szolgálatot, szülési szabadságra ment, helyette új kolléganő, Kiss Erika 
látja el az ügyfeleket hétfőnként és szerdánként Szőcön. Tapolcáról jár be dolgozni, ehhez 
igazodva szükséges volna az ügyfélfogadás idejének módosítása. Azt kérte, hogy az 
ügyfélfogadás ideje Szőcön, hétfőn és szerdán 845 és 1600 óra között legyen. Az 
ügyfélfogadás szabályait a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendje rögzíti, mely 
az SZMSZ 3. függeléke. A módosítást a szőci képviselő-testület a 2016. november 17-i 
ülésén elfogadta, melyhez igazodva kérem, mi is eszerint fogadjuk el a hivatal 
ügyrendjének módosítását! 
 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendjének 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 
165/2016. (XI.24.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. november 28-i 
hatállyal a következők szerint módosítja a 75/2014. (XI.20.) határozatával 
jóváhagyott, a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendjéről szóló 
határozatát: 
 
Az ügyrend 47. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„47. A Hivatal ügyfélfogadási rendje (kérelmek átvétele, fénymásolás, 
felvilágosítás nyújtása) a Szőci Ügyfélszolgálati Helyen (Szőc, Kossuth L. 
u. 41.): 
 
hétfő:          845 – 1600 óráig 
szerda: 845 – 1600 óráig.” 
 
Az ügyrend 52. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„52. A munkaidő napi megoszlása Szőcön: 
hétfő: 845 – 1600 óráig 
szerda: 845 – 1600 óráig 
Az étkezési idő 30 perc.” 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a Nyirádi Közös 
Önkormányzati Hivatal ügyrendjében a változást vezesse át. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző  
Határidő: 2016. november 27. 
 

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ügyrend  
e jegyzőkönyv 10. melléklete 

 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Önkormányzatunk költségvetésében 55 millió forint áll rendelkezésre, amit fejlesztésekre 
fordíthatnánk. Sokat beszélgettünk már arról, hogy milyen fejlesztéseket szeretnénk jövőre 
megvalósítani. Készítettem erről egy összefoglaló táblázatot, melyet megkaptatok, kérem, 
ha van további ötletetek, jelezzétek! Ragaszkodom ahhoz, hogy nem szabad elkölteni az 
összes forrást, 10-15 millió forint tartalékolására szükség van. 40-45 millió forint összeg 
erejéig tervezhetünk, azonban ezt sem egyszerre, hanem közösen rangsorolva a 
feladatokat kéne a sorrendet meghatároznunk. A 2016. december 12-i ülésünkön arról 
fogunk dönteni, hogy 2017-ben milyen beruházásokat valósítsunk meg. 
 
150 millió Ft-nyi pályázati támogatásra van beadva még el nem bírált igényünk, ezek 100 
%-os támogatottságú pályázatok lennének. Támogatás esetén a bölcsőde kialakítása és 
az egészségház felújítása nem kerülnének pénzünkbe. Újabb 20 millió forintos támogatást 
nyertünk útjaink aszfaltozására. Az árajánlat alapján a Szeptember 4. utcának mart 
aszfalttal történő felújítása 6,8 millió Ft-ba fog kerülni, melyet saját erőből oldunk meg. 
 
Németh Jenő képviselő 
Javasolom, hogy az utcanév-táblákra is tervezzünk forrást! 
 
Nagy Gábor polgármester 
Igen ez már az év elején is szóba került, az akkori árajánlat alapján a teljes község 
kitáblázása, információs táblákkal való ellátása legalább 3 millió forintba került volna. Ti is 
nézzetek utána, hogy milyen olcsóbb megoldást lehetne erre találni!  
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Akár mozgalmat is hirdethetnének a civil szervezetek, hogy adja össze az adott utca 
lakossága a névtáblák költségeit.  
 
Papp Attila képviselő 
Javasolom, hogy a Civil Ház előtti tér térkővel legyen lerakva. A civil szervezetek vállalnák 
a térkő lerakását társadalmi munkában. Javasolom, hogy a tereprendezést követően ez a 
rész legyen lezárva. 
 
Nagy Gábor polgármester 
Igen, az ötlet jó, legyen térkövezés, és azt követően zárjuk le a területet. 
 
Németh Jenő képviselő 
A rendőrlakás kialakítására tervezett 5 millió forint már konkrét összeg? 
 
Nagy Gábor polgármester 
Kalkulált költség, a valós adatokat a következő ülésen tudom mondani. 
 
Németh Jenő képviselő 
A civil szervezetek támogatására a nyugdíjas egyesület részéről két pályázatot nyújtottunk 
be. Az elsőre megkaptuk az igényelt összeget, a második pályázatunkkal mi a helyzet? 
 
Nagy Gábor polgármester 
Amikor a pályáztatást elkezdtük, megállapodtunk abban, hogy melyik civil szervezet 
meddig nyújtózkodhat, ugyanis a 2016. évi költségvetésben 2.540.000 Ft keretösszeget 
állapítottunk meg támogatási célra. Megegyeztünk abban, hogy milyen arányban fogjuk a 
támogatásokat elosztani, igazodva az elmúlt évek gyakorlatához. A nyugdíjas egyesülettől 
első körben 239.320 Ft támogatásra érkezett pályázati igény, amit meg is ítélt számotokra 
a képviselő-testület. 
 
Németh Jenő képviselő 
Ez az első pályázati összeg mindössze két meleg-vizes fürdést tett lehetővé. 60 fő felett 
van a létszámunk, érdemes lenne meggondolni, hogy mennyi támogatást nyújt az 
egyesületnek az önkormányzat. Mindent megteszünk a közösségért, a falu javára is 
dolgozunk. Választ szeretnék kapni arra, hogy tudtok-e segíteni, vagy sem. Ha nem, abba 
is bele kell nyugodnunk, és más lehetőséget kell keresnünk. A létszámunkból adódóan 
szerintem méltányos lenne a további támogatás. 
 
Nagy Gábor polgármester 
Az előző években évi 120 ezer forint volt a nyugdíjas klub támogatása, ez az idén már 
közel 240 ezer forintra emelkedett. Csikányné Gabi felajánlott további 300 ezer forintot a 
tiszteletdíjából, így már 540 ezer forintnál tartotok. Fél év alatt az eddig szokásos 
támogatás összege megnégyszereződött. A költségvetésünk nem engedi meg a további 
támogatást, az év elején a képviselő-testület mértékletességet kért. 
 
Németh Jenő képviselő 
Mivel az egyesület bírósági bejegyzése késett, más pályázatokon nem tudtunk indulni, 
egyetlen lehetőségünk a működésre, ha önkormányzati támogatást kapunk. 
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Horváth Zoltán alpolgármester 
A képviselői tiszteletdíjamból felajánlok a nyugdíjas egyesület támogatására 100 ezer 
forintot. 
 
Andrónyi Miklós képviselő 
Indítványozom, hogy a felajánlott képviselői tiszteletdíjakból képzett tartalékból a nyirádi 
egyházközség kapjon 490.728 Ft összegű támogatást, járda felújítása céljából. A jogcím 
felhalmozási célú pénzeszköz átadása legyen államháztartáson kívülre. 
 
Horváth Zoltán alpolgármester 
Az idősek karácsonya rendezvényének költségeihez a tiszteletdíjamból 200 ezer forintot 
felajánlok. 
 
Nagy Gábor polgármester 
Németh András képviselő az évi összes 502.920 Ft tiszteletdíjából 30 ezer forintot az 
idősek karácsonya költségeihez ajánlott föl, a különbözetet pedig az Iskola a 
Gyermekeinkért Alapítványnak az alsó tagozatos iskolás gyerekek részére játszó felület 
kialakításához. 
 
Tisztelt képviselőtársaim! Azt kérem, hogy a mai ülésünkön – Andrónyi Miklós javaslata 
kivételével – ne döntsünk a képviselői tiszteletdíjakból képzett tartalék felhasználásáról! 
Ezeket a terveket alaposabban át kellene beszélnünk, és konszenzusra jutnunk.  
 
December 1-jén 18 órára ezennel összehívok egy munkamegbeszélést, ahol két témát 
fogunk megtárgyalni: a 2017. évi fejlesztési terveket és a tiszteletdíjakból képzett tartalék 
felhasználásának részleteit. 
 
A képviselők elfogadták a polgármester javaslatát. 
 
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 490.728 Ft összeggel, melyet a plébánia a 
templomfelújításhoz kapcsolódó járdaépítésre használjon fel. 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

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

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 490.728 Ft támogatást 
nyújt a Nyirádi Római Katolikus Plébánia (a továbbiakban: Plébánia) 
javára, felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 
jogcímen, a templomfelújításhoz kapcsolódó járdaépítés költségeihez. 
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A képviselő-testület a támogatás fedezetét az önkormányzat 2016. évi 
költségvetésében, az önkormányzat részére felajánlott képviselői 
tiszteletdíjakból képzett tartalék terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a támogatás 
átadásáról, átvételéről megállapodást kössön a Plébániával, és a 
pénzeszköz átadásról gondoskodjon. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2016. december 15. 

 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Andrónyi Miklóst kérdezem, hogy van-e eredménye a pénteki egyházközségi testületi 
ülésnek, mit döntöttek a temető átadásáról? 
 
Andrónyi Miklós képviselő 
A testületi ülésen minden rendben volt, át fog kerülni a temető önkormányzati tulajdonba. 
A temetői kápolna egy másfél méteres körbevágott területtel egyházközségi tulajdonban 
marad. Továbbá biztosítani kell, hogy a kápolna előtti keresztnek továbbra is ott kell állnia, 
ahol most áll, és biztosítani kell a papi sírokat. A kápolna mögötti helyiség szintén 
átkerülhetne önkormányzati tulajdonba, egy átalakítás után akár eszköztároló funkcióját 
tölthetné be. 
 
Nagy Gábor polgármester 
Az érsek atya előtt van az átadásról szóló szerződés, mely hamarosan aláírásra kerül. 
Andrónyi Miklós segítségét kérjük abban, hogy a földhivatali előzetes tájékoztatás szerint 
csak akkor járulnak hozzá a kápolna kivételéhez a temető területéből, ha utat is kap hozzá 
az egyházközség. A szolgalmi jogon még vitatkozik önmagával. Azt a javaslatot adta a 
földmérő, hogy önálló építményként hozzuk létre a kápolnát, így a föld, tehát az alapja a 
miénk lesz, de az építmény az egyházé. Ugyanez a helyzet a Rákóczi utcai Flórián 
kápolnával, amit az egyháznak szeretnénk átadni. Jelenleg nem adhatjuk át, mert 
törzsvagyon, ugyanis az úttal egy helyrajzi számon van. De úgy átadhatjuk, ha a 
kápolnából önálló építményt hozunk létre, az alja, a földterület a miénk marad, az épület 
pedig átadható az egyháznak.  
Tehát a kápolna átadás jogi hátterét a jegyző asszony a földhivatallal egyezteti, hogy a 
plébános úrral és az érsekséggel is meg legyen ez értetve, és hogy a legjobb szándék 
vezérel minket, zárjuk le, és legyen miénk a temető. Ebben biztos, hogy Andrónyi Miklós 
segítségét fogjuk kérni. 
 
Az idősek karácsonyát december 20-án, 15 órától rendezzük meg. Az idén először nem 
csak az egyedül élőket, hanem a Nyirádon lakó valamennyi 65 év feletti embert meghívjuk 
az ünnepségre. Az alpolgármester indítványára a képviselői tiszteletdíjakból képzett 
tartalékból 200 ezer forintot arra fogunk felhasználni, hogy az ünnepségen Aradszky 
László fog fellépni. Fellépnek továbbá a nyugdíjas egyesület tagjai egy karácsonyi 
műsorral, valamint Sarkadiné Margit osztálya is szerepelni fog. A vendéglátás forralt borral 
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és pogácsával fog történni. Várom az ünnepségre a képviselő-testület valamennyi tagját, 
és számítok a segítségetekre. 
 
Javasolom képviselő-társaimnak, szavazzunk arról, hogy az önkormányzat javára 
felajánlott képviselői tiszteletdíjakból képzett tartalék terhére önkormányzatunk 200.000 Ft-
ot fordítson Aradszky László fellépési díjára az Idősek Karácsonya rendezvényen.  
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

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

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

 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
December 15-étől lehet benyújtani az étkezde kialakítására a pályázatot. Az előzetes 
tervrajzok elkészültek, a javaslatom az, hogy Dencs Tiborral a pályázatnak megfelelő 
terveket készíttessük el. Kérem, szavazzunk erről! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen és 1 
nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

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

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az óvodához építendő étkezde tervezési munkáit 
rendelje meg Dencs Tibor építészmérnöktől (8255 Balatonrendes, László 
Gyula u. 9.). 
 
A képviselő-testület a tervezési díj fedezetét az önkormányzat 2016. évi 
költségvetésében a 2015. évi maradvány terhére biztosítja. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2016. december 9. 
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Nagy Gábor polgármester 
Megalakult az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a hivatalos bejegyzésük is megtörtént. 
Kérésem, hogy Németh András kapjon jogot arra, hogy az önkormányzati kisbuszt 
vezethesse. Az egyesület tagjai oktatásra, vizsgákra járnak, többször is szeretnék igénybe 
venni a falubuszt. 
 
Kovács Andrásnak, a Nyirádi Testépítők Klubjának képviselője részére szintén javasolom 
megadni ezt a jogot. 
 
Az iskola kérésére javasolom továbbá, hogy az új testnevelő tanár, Szabó Zoltán részére 
is adjunk jogot a falubusz vezetésére, mert több alkalommal szállítaná a tanulókat 
versenyekre. 
 
Eichinger László, a Spar üzlet vezetője azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy esetenként 
ő is szeretné igénybe venni és vezetni a falubuszt. Nem javasolom részére ezt a jogot 
biztosítani, mert az ütközne a kialakult hagyományokkal. 
 
Kérem, hogy először szavazzunk arról, hogy Eichinger László nem kapja meg ezt a jogot! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 
 
 

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

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

Indokolás 
 
A képviselő-testület álláspontja szerint, ha Eichinger László megkapná a 
jogot a falubusz vezetésére, az ütközne azon elvekkel, mely szerint a 
falubuszt csak a képviselő-testület tagjai, az önkormányzati intézmények 
kijelölt dolgozói, illetve a civil szervezetek képviselői vezethetik. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről e 
határozat megküldésével Eichinger Lászlót tájékoztassa. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2016. november 30. 
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Nagy Gábor polgármester 
Kérem képviselőtársaimat, szavazzunk a 25/2015. (IV.9.) határozatunk módosításáról, 
mely arról szól, hogy kik kapnak állandó meghatalmazást a falubusz vezetésére. Sarkadi-
Nagy András elhalálozása miatt kerüljön ki a névsorból, Németh András, Kovács András 
és Szabó Zoltán az általam előterjesztettek szerint pedig kerüljön be a meghatalmazottak 
közé. 
 
Németh Jenő képviselő 
Személyes érintettségemet jelentem be ebben a döntésben, mert Németh András a fiam.  
 
Nagy Gábor polgármester 
Javasolom, hogy személyes érintettségére tekintettel zárjuk ki Németh Jenő képviselőt a 
döntésből, mely arra vonatkozik, hogy a fia, mint az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
megbízottja, vezethesse az önkormányzati falubuszt. Kérem, szavazzunk! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
170/2016. (XI.24.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége 
miatt Németh Jenő képviselőt kizárja a döntésből, mely arra vonatkozik, 
hogy fia, Németh András, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület képviselőjeként 
vezethesse az önkormányzati falubuszt. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal  

 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérem, szavazzunk arról, hogy módosítjuk a 25/2015. (IV.9.) határozatunkat, melyben 
megállapítottuk, hogy az önkormányzati falubuszt kik jogosultak vezetni. Sarkadi-Nagy 
Andrást töröljük a névsorból, és Németh Andrásnak, Kovács Andrásnak, valamint Szabó 
Zoltánnak biztosítsuk a jogosultságot! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
171/2016. (XI.24.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. november 25-i 
hatállyal a következők szerint módosítja a 25/2015. (IV.9.) határozatát: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonában lévő, Volkswagen Crafter 30 Kombi KT 2.5 TDI típusú, 9 
személyes személygépkocsijának vezetéséhez a következő személyeknek 
állandó meghatalmazást ad: 
 
1. Nagy Gábor polgármester 8454 Nyirád, Kossuth Lajos utca 26., 
2. Andrónyi Miklós képviselő 8454 Nyirád, Széchenyi utca 5., 
3. Horváth Zoltán alpolgármester 8454 Nyirád, Rózsa utca 12., 
4. Németh András képviselő 8454 Nyirád, Sósi domb 7., 
5. Németh Jenő képviselő 8454 Nyirád, Óvoda köz 2., 
6. Papp Attila képviselő 8454 Nyirád, Levendula utca 8., 
7. Turi János mezőőr 8454 Nyirád, Dózsa György utca 75., 
8. Vass Lajos tanár 8451 Ajka, Málnás utca 21. 
9. Kovács Károly 8454 Nyirád, Ifjúság utca 3., 
10. Németh Ferenc 8454 Nyirád, Alkotmány utca 18., 
11. Bódi Zsolt 8454 Nyirád, Dózsa György utca 68., 
12. Fermos László 8454 Nyirád, Béke utca 56., 
13. Simon Balázs 8454 Nyirád, Alkotmány utca 61., 
14. Cili Attila 8454 Nyirád, Rákóczi utca 5., 
15. Németh András 8454 Nyirád, Dózsa György utca 54., 
16. Kovács András, 8454 Nyirád, Sport utca 11. és 
17. Szabó Zoltán tanár, 8500 Pápa, Korona u. 22. 
 
szám alatti lakosoknak. 
 
A felsorolt személyeken kívül egyedi vezetői engedély kiadásához a 
képviselő-testület jóváhagyása szükséges. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az állandó 
meghatalmazások elkészítéséről intézkedjen. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő: 2016. november 25. 

 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Fermos Lászlótól, a Nyirád Községi Sportegyesület elnökétől meghívást kaptunk 
november 27-én 1300 órára az utolsó bajnoki mérkőzésre. Én ott leszek, szeretném, ha 
minél nagyobb számban képviselnénk az önkormányzat képviselő-testületét. 
 
Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány anyagi támogatás iránti kérelemmel fordult 
önkormányzatunkhoz. Nem támogatom a kérésük teljesítését, mivel e célra nem 
terveztünk forrást az idei költségvetésünkben, ezért javasolom, hogy szavazzunk az 
elutasításról! 
 
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 
172/2016. (XI.24.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elutasítja az Országos 
Mentőszolgálat Alapítvány anyagi támogatás iránti kérelmét. 
 

Indokolás: 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. 
évi költségvetésében nem tervezett forrást a mentőszolgálat 
alapítványának támogatására. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Mentőszolgálatot a 
döntéséről e határozat megküldésével tájékoztassa. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2016. december 9. 

 
 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Javasolom, hogy Gerlang Ferenc belső ellenőrt bízzuk meg azzal, hogy a 2017. évi 
költségvetés elfogadásáig segítse a civil szervezetek elszámolásával kapcsolatos 
feladatokat, és az önkormányzati ügyviteli feladatokkal kapcsolatos munkánkat kísérje 
figyelemmel. Erre adott egy árajánlatot, mely 400 ezer forintról szól. Lényegében havi 100 
ezer forintért adná a tanácsokat úgy, hogy részt vesz a hétköznapi munkában. Ha 
felfogadjuk ezekre a feladatokra, minden egyes javaslatát, vagy tényállást cenzúra nélkül 
számotokra is továbbítani fogjuk. Közös csapatmunka lenne, nincs elfedni valónk egymás 
előtt. Úgy tűnik, sokkal átláthatóbb lenne számunkra, akik itt döntünk 250 millió forintról 
évente, hogy melyik intézmény működik jól, és melyik az, amelyik nem jól. 
 
Kérem, szavazzunk Gerlang Ferenc belső ellenőr megbízásáról az előterjesztés szerint! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

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

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

2. A 2017. évi költségvetés tervezési munkái során a naturális tervezés 
bevezetése a bázis alapú tervezés mellett. 

3. Javaslattétel a további szükséges nyilvántartások és kontroll 
kialakítására. 

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

 
Nagy Gábor polgármester 
Tájékoztatlak benneteket arról, hogy Szabó Zoltán kőművest félállásban, határozott időre, 
2017. június 30-ig közalkalmazotti jogviszonyban alkalmazom. A konyhán felszabadult egy 
fő bére, aki ápolási díjra ment, Szabó Zoltán bére pont a fele az ő bérének, tehát a 
felszabadult bér terhére van alkalmazva. Foglalkoztatása nem jelent plusz kiadást 
önkormányzatunknak.  
 
Jogosultak vagyunk kb. 1,3 millió forint címkézett támogatásra 2016. október 1-jétől a 
temető karbantartásához. Ezt az összeget most úgy számoljuk el, hogy az IVECO 
kisteherautó 4 millió forintos vételárából 1,1 millió forintot a temetői feladatokra számolunk 
el. Tehát a költsége ¼ részben a temetőre, ¾ részben pedig az önkormányzati 
kommunális feladatokra lesz elszámolva.  
Amint az ismert előttetek, 2016. október 1-jei hatállyal szerződést kötöttünk a Római 
Katolikus Egyházközséggel a temető karbantartási feladatainak segítésére, amelynek 
során a plébános úr maximálisan támogató és segítő volt. Az együttműködési szerződés 
aláírásával az önkormányzat számára lehetővé vált, hogy lehívhassuk ezt az összeget. 
Köszönet illeti a plébános urat érte.  
 
Beszéltünk már róla, hogy szükséges a rendezési tervünket módosítani, mert ha nyerünk 
a beadott pályázaton, és meg szeretnénk valósítani az óvodabővítést, a bölcsődei csoport 
létrehozásához szükséges épület hozzáépítést, nem fogjuk rá megkapni az építési 
engedélyt, mivel a hatályos rendezési tervünkben van egy akadályozó kitétel. Az Lf-1 jelű 
építési övezetben, ahol az óvoda is fekszik, 500 m2 a megengedett legnagyobb beépíthető 
felület. A hozzáépítéssel az óvoda alapterülete meghaladná ezt a küszöbértéket, ezért azt 
kérem, hogy az ülés előtt kiosztott előterjesztésnek megfelelően indítsuk el a HÉSZ-t 
módosító folyamatot. 
 
Kérem, szavazzunk a HÉSZ módosításáról az előterjesztés szerint! 
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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 
174/2016. (XI.24.) határozata 

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

Indokolás: 
 
Az Lf-1 építési övezet előírásainak a HÉSZ-ben az OTÉK-ben az építési 
telkekre előírt 30 % beépíthetőségen felül konkrét m2 korlát is rögzítésre 
került. Mivel ebben az építési övezetben több, az önkormányzat 
tulajdonában és kezelésében lévő közintézmény is található, amelyek 
alapterülete meghaladja, vagy megközelíti ezt a küszöbértéket, 
ugyanakkor a terület nagysága a 30 % megengedett beépíthetőséggel még 
lehetővé tenné az épületek bővítését, fejlesztését. 
 
A képviselő-testület, mivel a HÉSZ-ben az OTÉK által meghatározott 
beépítési százalék és építménymagasság meghatározása elegendő a 
kialakult településkép védelméhez, a település érdekeit szem előtt tartva 
döntött a felesleges korlátozás törlésének szükségességéről. 
 
A döntésnek megfelelően a képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a jogszabályoknak megfelelően kezdeményezze a 
helyi építési szabályzat módosítását. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2016. december 23. 

 
 
 
Mencseli Istvánné nyirádi lakos 
Tisztelettel köszöntöm a polgármester urat és a képviselő-testület tagjait. Szeretnénk 
köszönetünket kifejezni az Alkotmány utcai lakók nevében a felújított szép utcánkért, 
hálásak vagyunk, mindenki nagyon örült ennek a beruházásnak. Kérdésem, hogy 
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számíthatunk-e a járda továbbépítésére, meghosszabbítják-e a megépült szakaszt? Az 
utca végén a felbontott részt mikor fogják lezárni? 
 
Nagy Gábor polgármester 
A járdát nem fogjuk meghosszabbítani, ugyanis méterenként 5 ezer forint a költsége, tehát 
egy 100 méteres szakasz további 500 ezer forintba kerülne. Nyert újabb 20 millió forint 
pályázati támogatást önkormányzatunk aszfaltozásra, ezt az összeget tavasszal fogjuk 
elkölteni. 15 km-nyi belterületi utunk van 30 km járdával. Éppen ezért nagyon meg kell 
fontolni, hogy hol, és milyen hosszú járdát építünk, késhegyre menő érdekegyeztető 
tárgyalások előzik meg az ilyen döntéseinket. További járdaépítéseknek nincs más 
akadálya, csak a pénz. Ebből az újabb 20 millió forintból olyan utcák várnak aszfaltozásra, 
ahol közlekedni is alig lehet.  
Az utca végi felbontást természetesen lebetonozzuk, és le fogjuk zárni akkor, amikor a 
tavaszi újabb aszfaltozási munkákhoz felvonul az aszfaltozó cég. 
 
Horváth Zoltán alpolgármester 
Miután elkészülnek az aszfaltozások, új súlykorlátozásokat kell bevezetnünk, hogy az 
útjaink tönkremenetelét megakadályozzuk. Megoldást kell találnunk pl. arra, hogy az 
erdészet által végzett faszállítások ne tehessék tönkre az újonnan aszfaltozott utcáinkat. 
 
Papp Attila képviselő 
Az erdészetet nem tudjuk kitiltani a belterületi útjainkról, mert akkor biztosítanunk kellene 
számukra, hogy egy másik úton ki tudjanak menni. A teherautók továbbra is az Alkotmány 
utcán keresztül fognak járni. A kitiltásnak jogi akadályai vannak. Ennek a kérdésnek már 
többször nekifutottunk.  
Gondolkodjunk el azon, hogy a helyben történő vérvétel megint abbamaradt. A nyirádi 
rászorulókat, de valóban csak őket, pl. kéthetente, leegyeztetve a laboratóriummal, 
szállítsuk be vérvételre a falubusszal. És akkor ott csak velük foglalkozzanak, előre 
megbeszélt időpontra érkeznének. Biztos vagyok abban, hogy az ezzel járó 
személyszállítási feladatokat mi, képviselők felvállalnánk.  
 
Nagy Gábor polgármester 
Valóban, így van, az, hogy helyben történjen a vérvétel, a beszállítási procedúra és 
egyebek, tovább nem működik, ez lezárt történet. Amit Attila említett, működőképesnek 
tűnik, maximálisan támogatom az ötletet. Azt is el tudom képzelni, hogy a szállítás térítés 
ellenében történne. Mind a tapolcai, mind az ajkai laboratóriumtól megkérdezem, hogy 
van-e arra mód, amit Papp Attila képviselőtársunk javasolt, hogy ilyen formában és 
időzítve menjenek a betegek vérvételre. A doktornővel is egyeztetni fogok ez ügyben.  
 
Kérdezem, hogy van-e további kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy mai ülésünknek 
több napirendi pontja és több hozzászólás nincs. Köszönöm képviselőtársaim munkáját, 
az ülést 1850 órakor bezárom. 
 
 


