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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. december 12. 1740 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 
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Az ülésen jelen vannak:  
 

1. Nagy Gábor   polgármester 
2. Horváth Zoltán alpolgármester 
3. Andrónyi Miklós képviselő 
4. Csikány Róbertné  képviselő 
5. Németh András képviselő; az Összefogás Nyirádért Egyesület elnöke 
6. Németh Jenő képviselő; a Nyirádi Nyugdíjas és Hagyományőrző Egyesület 
     elnöke 
Lovasi Erika   jegyző  
 
Fermos László  a Nyirád Községi Sportegyesület elnöke 
Schneider Zoltán a Nyirád Községi Sportegyesület elnökségi tagja 
 

 
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. Papp Attila 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. A Flórián kápolna tulajdonjoga átadásának megtárgyalása a Nyirádi Római 

Katolikus Egyházközség részére 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

2. A temető önkormányzati tulajdonba történő átvételének megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

3. A civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 
önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

4.  A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 
illetménykiegészítéséről szóló rendelet megalkotásának megtárgyalása 
Előterjesztő: Lovasi Erika jegyző 
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5. Az önkormányzat 2017. évi fejlesztési céljainak megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

6. A Nyirádi Nyugdíjas és Hagyományőrző Egyesület támogatás iránti 
pályázatainak megtárgyalása  
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

7. Nyirád község településrendezési eszközeinek módosítása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

8. Nyirád Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési tervének 
megtárgyalása 
Előterjesztő: Lovasi Erika jegyző 
 

9. Vegyes ügyek 
 
 
 
1. A FLÓRIÁN KÁPOLNA TULAJDONJOGA ÁTADÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA A 
NYIRÁDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG RÉSZÉRE 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Képviselő-társaimmal már többször beszéltünk a Rákóczi utcában lévő Flórián kápolnának 
az egyházközség részére történő tulajdonba adásáról. A plébános atyával egyeztettem, 
örömmel elfogadnák a kápolnát. Még meg kell keresni a tulajdonjog átadásának módját, 
ugyanis elsőre nem tudott választ adni a földhivatal arra a kérdésre, hogy hogyan lehet az 
önkormányzati törzsvagyon részét képező Rákóczi utcából a kápolnát kivenni, mert 
jelenleg az épületnek nincs külön helyrajzi száma. A folyamatot elindítottuk, kérem, 
határozzunk az épület tulajdonjogának átadásáról 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 
176/2016. (XII.12.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában lévő, az 
önkormányzati törzsvagyont képező, 505 hrsz-ú, Rákóczi utca elnevezésű 
közterületen található, Flórián kápolna nevű építményt tulajdonba adja a 
Nyirádi Római Katolikus Plébánia (8454 Nyirád, Dózsa Gy. u. 37/A., 
képviseli: Simon János plébános) részére. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a tulajdonba adással 
kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2017. június 30. 
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2. A TEMETŐ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBA TÖRTÉNŐ ÁTVÉTELÉNEK 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Ez év október 1-jétől megállapodást kötöttünk a Nyirádi Római Katolikus Egyházközséggel 
arról, hogy önkormányzatunk részt vállal a temető működtetésében. Már korábban 
felmerült a temető tulajdonba vétele, mely most realizálódhat. Az érsekség kér tőlünk egy 
határozatot, amelyben a képviselő-testület kifejezi szándékát a tulajdonba vételről, ez után 
tárgyalják a témát és döntenek az átadás jóváhagyásáról.  
A ravatalozó terveztetése folyamatban van, és elengedhetetlen lesz a közlekedő utak 
rendbetétele. A kerítés felújítására már csak a 2018. évi költségvetésünkben tudunk 
tervezni, mert az is jelentős kiadás lesz. 
 
Kérem, szavazzunk arról, hogy a temetőt a képviselő-testület szándékozik tulajdonba 
venni úgy, hogy a temető részét képező kápolnát az Egyházközség tulajdonában hagyjuk. 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
177/2016. (XII.12.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi azon 
szándékát, hogy az önkormányzat 1/1 arányban tulajdonába veszi a 
jelenleg a Nyirádi Római Katolikus Plébánia (8454 Nyirád, Dózsa Gy. u. 
37/A., képviseli: Simon János plébános) tulajdonában lévő, Nyirád 951 
hrsz. alatti temetőt olyan módon, hogy a temető területén található, annak 
részét képező kápolnát a Plébánia tulajdonában hagyja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a tulajdonba vétellel 
kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2017. június 30. 

 
 
 
3. A CIVIL SZERVEZETEKNEK NYÚJTHATÓ ÖNKORMÁNYZATI 
TÁMOGATÁSOKRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁNAK 
MEGTÁRGYALÁSA 
 

 
Nagy Gábor polgármester 
Az előterjesztést képviselőtársaim megkapták. Azért van szükség a módosításra, mert ez 
az év un. tanulóév volt. A sportegyesületet dicséret illeti, mert példaértékűen, időben 
számolt el a támogatással a legtöbb civil szervezethez képest. A decemberi elszámolási 
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határidőt több egyesület azért nem tudta teljesíteni, mert az év végi rendezvényeik 
számláit csak később tudják benyújtani. Ezért javasoltam az előterjesztésben, hogy ebben 
az évben február 28-ig hosszabbítsuk meg az elszámolás határidejét. Ezt a módosítást 
csak erre az első évre javasolom megtenni. 
 
Fermos László, a Nyirád Községi Sportegyesület elnöke 
Kérdezem, hogy a jövő évben is számíthatunk-e ilyen összegű önkormányzati 
támogatással, mint amit az idén kaptunk? 
 
Nagy Gábor polgármester 
Ez előző évi teljesítést szoktuk figyelembe venni, de jó cél érdekében bármikor meg 
tudjátok keresni a képviselő-testületet plusz támogatásért. Azt nem tudom garantálni, hogy 
a jövő évben is annyi támogatást fogtok kapni, mint az idén, egyrészt nem én, hanem a 
testület dönt a támogatásokról, másrészt ugyanúgy pályázattal lehet támogatást elnyerni, 
ahogy az az idén történt. 
 
Fermos László, a Nyirád Községi Sportegyesület elnöke 
A dologi kiadásaink és az egyéb költségeink jövőre növekedni fognak. 
 
Nagy Gábor polgármester 
Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a civil szervezetek 
támogatásáról szóló rendelet előterjesztés szerinti módosításáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeltet alkotta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2016. (XII.22.) önkormányzati rendelete 

a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 
2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A rendelet e jegyzőkönyv 1. melléklete, 

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
2/2016. (III.9.) önk.rendelet e jegyzőkönyv 2. melléklete 

 
 
 
 
4.  A NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZTISZTVISELŐINEK 
ILLETMÉNYKIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSÁNAK 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Lovasi Erika jegyző 
Ahogy a tisztelt képviselők olvashatták az előterjesztésben, az illetménykiegészítések 
mértéke jelenleg a közös hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére az alapilletmény 
10 %-a. Az előterjesztett rendelettervezetben ehhez képest a 2017. évben nincs változás. 
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Kérem, hogy a hivatal köztisztviselői részére 2016. január 1-jétől megállapított 
illetménykiegészítést változatlanul hagyják meg a 2017. évre is. Az azonos tartalmú 
rendelettervezetet Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. december 8-i 
ülésén megtárgyalta, és elfogadta, a rendeletet megalkotta. 
 
Nagy Gábor polgármester 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a köztisztviselők 2017. évi 
illetménykiegészítéséről az előterjesztés szerint! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2016. (XII.22.) önkormányzati rendelete 

a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
2017. évi illetménykiegészítéséről 

 
A rendelet e jegyzőkönyv 3. melléklete 

 
 
 
5. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Több, mint 36 millió forint az az összeg, amiről együtt gondolkodva eldönthetjük, hogy a 
jövő évben milyen fejlesztésekre költünk. Ma járt az önkormányzatnál Gerlang Ferenc 
belső ellenőr, aki a jövő évi költségvetés elfogadásáig fogja segíteni a munkánkat, segít 
átgondolni, hogyan lehet mindezt jól beépíteni a 2017. évi költségvetésbe. Előfordulhat, 
hogy csökken a normatívánk. Az írásos előterjesztést megkaptátok, melyet az előzetes 
együttgondolkodásaink és javaslataitok alapján állítottam össze.  
 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk a 2017. évi fejlesztési célok előterjesztés szerinti meghatározásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
178/2016. (XII.12.) határozata 

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

Tervezett 
költség 
eFt-ban 

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

 
1.000 

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

 
500 

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

 
7.000 

KMB iroda és körzeti megbízotti szolgálati lakás kialakítására 5.000 
Az önkormányzat konyhájának fűtési és légtechnikai 
korszerűsítésére 

2.000 

Temetőrendezésre 1.000 
Temetői nyilvántartó szoftverre 400 
A temető új ravatalozójának tervdokumentációjára 300 
A művelődési ház mosdóinak felújítására 2.000 
A művelődési ház új házasságkötő terme és nyugdíjas klubja 
felújításának pályázati önrészére  

 
1.400 

Orvosi rendelő felújítására az ÁNTSZ előírásainak megfeleltetése 
érdekében 

700 

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

 
 

20.000 

Összesen 36.300 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester és Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  azonnal 
 
 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Az előzetes megbeszéléseink szerint elkészítettem a 2016. és 2017. évben a képviselői 
tiszteletdíjakból képzett tartalék terhére tervezett kiadások részletezését. Kérem, hogy az 
előterjesztéshez képes a művelődési ház gépészeti és műszaki fejlesztésére a tervezett 
550 ezer Ft-ot 585 ezer forintra emeljük meg. TV és megfelelő projektor beszerzését, és 
normális fénytechnika felszerelését tennénk így lehetővé. 
 
Várom a kérdéseket és az észrevételeket! Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk a tartalék felhasználásáról az előterjesztés szerint! 
 
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 

179/2016. (XII.12.) határozata 
 
1. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évben felajánlott 

képviselői tiszteletdíjakból képzett tartalék terhére, 2016. évre a következő 
kiadásokat határozza meg: 

 
Idősek karácsonya megrendezésére       230.000 Ft 
A Nyirádi Nyugdíjas és Hagyományőrző Egyesület  
pályázati támogatására         460.300 Ft 
Összesen:          690.300 Ft 
 
2. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évben felajánlott 

képviselői tiszteletdíjakból képzett tartalék terhére, 2017. évre a következő 
kiadásokat határozza meg: 

 
Falusi disznóvágásra           50.000 Ft 
Ravatalozó terveinek elkészítésére         50.000 Ft 
A civil ház térkövezésének elkészítésére        50.000 Ft 
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület működési támogatására    
 100.000 Ft 
A művelődési ház gépészeti berendezéseinek felújítására   585.000 Ft 
Iskolai játszótér kialakítására        472.920 Ft 
Fejlesztési céltartalékra                1.442.782 Ft 
Összesen:                  2.750.702 Ft 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester és Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  1. 2016. december 31. 

2. 2017. december 31. 
 
 
 
 
 
6. A NYIRÁDI NYUGDÍJAS ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET TÁMOGATÁS 
IRÁNTI PÁLYÁZATAINAK MEGTÁRGYALÁSA  
 
Nagy Gábor polgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. A pályázat összhangban van a 
kiírással, a nyugdíjas egyesület pályázatát megalapozottnak tartom, és elfogadásra 
javasolom. 
 
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! 
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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 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
180/2016. (XII.12.) 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 kért támogatás odaítélését az előterjesztés szerint. Kérem, szavazzunk! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
181/2016. (XII.12.) 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 114/2016. (VII.20.) határozattal módosított 26/2016. (III.3.) 
képviselő-testületi határozattal kiírt pályázati felhívás szerint, a benyújtott 
pályázatai alapján a Nyirádi Nyugdíjas és Hagyományőrző Egyesület (8454 
Nyirád, Óvoda köz 2., képviseli: Németh Jenő elnök) részére 2016. évben 
további 460.300 Ft (azaz Négyszázhatvanezer-háromszáz forint) kulturális 
és működési célú támogatást nyújt. 
 
Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott 
részére 2016. december 31. napjáig, melynek fedezetét a képviselő-
testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésében, az „egyéb működési 
célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek” rovat 
terhére biztosítja. 
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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:  2016. december 31. 

 
 
 
 
7. NYIRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA 
 
Nagy Gábor polgármester 
Az építésügy eddig kialakult rendszere 2013. január 1-től jelentősen átalakult, amely a 
településrendezéssel összefüggő önkormányzati feladatokat is érinti. A 
településrendezéssel összefüggésben elsősorban annak elfogadási rendjét meghatározó 
szabályozás változott. Ennek egyik elemeként bevezetésre kerül az úgynevezett 
partnerségi egyeztetés. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló kormányrendelet előírja, hogy a településfejlesztési 
koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök 
készítése vagy módosítása során a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó 
szervezetekkel, egyházakkal történő véleményeztetés a helyi adottságoknak megfelelően, 
a feladat jellegének figyelembevételével a partnerségi egyeztetés szabályai szerint 
történik. 
 
A településrendezési eszközök felülvizsgálatára vonatkozóan az előző testületi ülésünkön 
határozatot hoztunk, mert 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. Ehhez kapcsolódóan javasolom, hogy a településfejlesztéssel és 
településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól a képviselő-testület 
alkosson határozatot, melyet valamennyi később indított véleményezési eljárás során 
alkalmazni kell. 
 
A határozati javaslatot az ülést megelőzően megkapta minden képviselő, várom a 
kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem a partneri 
egyeztetés szabályairól szóló határozati javaslat előterjesztés szerinti elfogadását!  
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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 
182/2016. (XII.12.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nyirád község 
településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának és 
településrendezési eszközének vagy azok módosításának partneri egyeztetéséről 
2016. december 13-i hatállyal a következő szabályokat határozza meg: 
 
1. Általános rendelkezések 
 

a) Nyirád község településfejlesztési koncepciónak, integrált településfejlesztési 
stratégiának és településrendezési eszköznek vagy azok módosításának a 
lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, 
egyházakkal történő véleményeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI.8.) Korm.rendelet és a partnerségi egyeztetés szabályai szerint történik. 

 
b) E határozat alkalmazásában partnerek: a település lakossága, a településen 

működő egyházak, valamint a Nyirád Község Önkormányzatánál (a 
továbbiakban: Önkormányzat) a véleményezési eljárásokba bejelentkezett 
érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek. 
 

c) Az érdekképviseleti, a civil és gazdálkodó szervezet az adott véleményezési 
eljárásba, az Önkormányzat polgármesteréhez a megadott határidőben 
benyújtott írásbeli kérelemmel jelentkezhet be. A kérelemben meg kell jelölni 
a véleményezési eljárás tárgyát, a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét 
és e-mail címét. 

 
2. Településfejlesztési koncepcióvéleményezéshez szükséges partneri egyeztetés 
szabályai 

 
a) A partnerek tájékoztatása a készítendő koncepcióról, a koncepció 

tervezetéről, a településrendezési eszközökről az Önkormányzat honlapján 
történik. 

 
b) A készítendő koncepcióval, a koncepció tervezettel és a településrendezési 

eszközökkel kapcsolatban az Önkormányzat honlapján megjelent 
tájékoztatásban megjelölt időpontig a partnerek észrevételt, javaslatot, 
véleményt nyilváníthatnak, melyeket benyújthatják papíralapon vagy az 
Önkormányzat honlapján megadott e-mail címre. 
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c) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket a közös 
önkormányzati hivatal összesíti és a koncepció, településrendezési eszközök 
ügyiratához csatolja. 

 
d) A beérkező javaslatokat, véleményeket a közös önkormányzati hivatal 

megküldi a koncepció, településrendezési eszközök elkészítésével megbízott 
tervezőnek, aki azokat szakmailag megvizsgálja. A tervező az elfogadásra 
nem javasolt véleményeket, szakmai indokolásával együtt, megküldi az közös 
önkormányzati hivatalnak. 

 
e) Az el nem fogadott véleményeket és azok indokolását a polgármester az 

Önkormányzat képviselő-testületének ülésén ismerteti. Az el nem fogadott 
véleményeket, valamint azok indokolását a főépítész összesíti és a 
koncepció, településrendezési eszközök ügyiratához csatolja. 

 
f) Az elfogadott koncepció, valamint településrendezési eszközök az 

Önkormányzat honlapján történő közzétételéről a közös önkormányzati 
hivatal gondoskodik. 

 
3. Integrált Településfejlesztési stratégia véleményezéshez szükséges partnerségi 
egyeztetés szabályai 
 

a) A partnerek tájékoztatása a stratégia tervezetéről az Önkormányzat honlapján 
történik. 

 
b) A stratégia tervezettel kapcsolatban az Önkormányzat honlapján megjelent 

tájékoztatásban megjelölt időpontig a partnerek észrevételt, javaslatot, 
véleményt nyilváníthatnak, melyeket benyújthatják papíralapon vagy az 
Önkormányzat honlapján megadott e-mail címre. 

 
c) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket a közös 

önkormányzati hivatal összesíti és a stratégia ügyiratához csatolja. 
 

d) A beérkező javaslatokat, véleményeket a közös önkormányzati hivatal 
megküldi a stratégia elkészítésével megbízott tervezőnek, aki azokat 
szakmailag megvizsgálja. A tervező az elfogadásra nem javasolt 
véleményeket, szakmai indokolásával együtt, megküldi a főépítésznek. 

 
e) A véleményeket és a vélemények alapján átdolgozott stratégiát a 

polgármester az Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén ismerteti. A 
véleményeket a közös önkormányzati hivatal összesíti és a stratégia 
ügyiratához csatolja. 

 
f) Az elfogadott stratégia Önkormányzat honlapján történő közzétételéről a 

közös önkormányzati hivatal gondoskodik. 
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4. Településrendezési eszközök véleményezéshez szükséges partnerségi 
egyeztetés szabályai 

 
a) A partnerek az Önkormányzat honlapján kapnak előzetes tájékoztatást a 

készítendő településrendezési eszközről vagy meglévő településrendezési 
eszköz módosításáról. 

 
b) Az előzetes tájékoztatásban megjelölt időpontig a partnerek észrevételt, 

javaslatot, véleményt nyilváníthatnak, melyeket papíralapon vagy az 
Önkormányzat honlapján megadott e-mail címre nyújthatják be. 

 
c) A településrendezési eszköz elkészült tervezetének ismertetése az 

Önkormányzat honlapján történik. 
 

d) Az elkészült tervezettel kapcsolatban az Önkormányzat hivatalos honlapján 
megjelent időpontig a partnerek észrevételt, javaslatot, véleményt 
nyilváníthatnak, melyeket papíralapon vagy az Önkormányzat honlapján 
megadott e-mail címre nyújthatják be. 

 
e) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket a közös 

önkormányzati hivatal összesíti és a településrendezési eszköz ügyiratához 
csatolja. 

 
f) A beérkező javaslatokat, véleményeket a közös önkormányzati hivatal 

megküldi a településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek, aki 
azokat szakmailag megvizsgálja. A tervező az elfogadásra nem javasolt 
véleményeket, szakmai indokolásával együtt, megküldi a közös 
önkormányzati hivatalnak. 

 
g) A véleményeket a polgármester az Önkormányzat Képviselő-testületének 

ülésén ismerteti. A vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a 
Képviselő-testület dönt. 

 
h) Az el nem fogadott véleményeket, valamint azok indoklását a közös 

önkormányzati hivatal összesíti és a településrendezési eszköz ügyiratához 
csatolja. 

 
i) Az el nem fogadott véleményeket, valamint azok indokolását, továbbá az 

elfogadott településrendezési eszközt az Önkormányzat honlapján a közös 
önkormányzati hivatal közzé teszi. 

 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester és Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2016. december 13. és folyamatos 
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8. NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI 
TERVÉNEK MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Képviselőtársaim megkapták az írásos előterjesztést. Várom a kérdéseket, észrevételeket. 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a jövő évi belső ellenőrzési 
terv előterjesztés szerinti jóváhagyásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
181/2016. (XII.12.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja Nyirád Község 
Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési tervét a következők szerint: 

 

Sor- 
szám Ellenőrzés tárgya Ellenőrzés célja 

Ellenőri-
zendő 

időszak 

Ellenőr-
zési 

napok 
száma 

Ellenőrzések 
típusa, 

módszere 
Üteme-

zés 
Ellenőrzött 
szerv meg-
nevezése 

 a) b) c) d) e) f) g) 

1. 
Szociális normatívák 

alátámasztásának 
vizsgálata 

Szabályszerű-
ség, 

megbízhatóság 
2016.I.1-
XII.31. 3 szabályossági, 

mintavételes I.n.év Szoc.Segítő 
Központ 

2. 

Helyi adók 
beszedésének és 

behajtási 
tevékenységének 

ellenőrzése 

rendszer-
ellenőrzés 

2016.I.1-
XII.31. 4 Rendszerell., 

mintavételes II.n.év Önk. és 
KÖH 

3. 
Civil szervezetek 

önkorm-i támogatás 
elszámolásának 

vizsgálata 
Pénzügyi ell. 2016.I.1-

XII.31. 2 Pénzügyi, 
tételes II.n.év Önk. és 

KÖH 

  Belső ellenőrzés 
összesen:     9       

 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2017. december 31. 
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9. VEGYES ÜGYEK 
 
Németh Jenő képviselő 
A közterületeink állapotát tekintve sokat fejlődtünk. Közterületeinknek megvan a saját 
jellege, az 1950-es évek második felében épült a Béke téri park, közepén a szökőkúttal. 
Közben a parkban készült egy másik szökőkút is, mely megbontotta a szimmetriát. A régi 
szökőkút rommá vált, árvácskákkal ültették be. A szimmetriát megbontották egyéb 
dolgokkal is. Ez ugyan nem lenne baj, a funkciója továbbra is megmaradt, de ahogy egy-
egy épületnek is, az ilyen közterületeknek is megvan a sajátos jellege. Felhívnám a 
figyelmet arra, hogy 2018-ban lesz a 85. évfordulója annak, hogy a falu határában 
megnyitották az első bauxitbányát. Szeretném, ha gondolkodnánk azon, hogy a parkban 
lévő, eredetileg gyöngykaviccsal fölszórt, de mára leromlott utakat megfelelő szegéllyel, 
térkővel felújítani, olyan állapotba hozni, hogy közlekedésre alkalmas legyen. A középső 
szökőkutat elbontanám, kör alakú terecskét alakítanék ki, és nagy szükség lenne egy 
kandeláberre, vagy egyéb megvilágításra. Azon is gondolkodtam, hogy a bauxitbányászat 
évfordulójára valami jelképet a középső részre fel lehetne állítani. Nem várok most választ, 
gondolatébresztőnek szántam a szavaimat.  
 
Nagy Gábor polgármester 
A lehető legjobbkor hoztad elő ezt a témát. Holnap megyek Leader közgyűlésre, és a park 
rajta van a helyi Leader turistaútvonalon. Az idei Leaderes turisztikai pályázati kiírás úgy 
szól, hogy e célra csak úgy lehet pályázni, ha ezen az ösvényen található a felújítandó 
terület. Erzsébet tér, Kossuth utca, Rákóczi utca, Széchenyi utca, Dózsa György utca, a 
park és a falumúzeum van ezen az útvonalon. Írjunk rá pályázatot, mint park és mint 
bányászati emlékhely kialakítására. Ez egy 75 %-os finanszírozású pályázat, nyitott 
vagyok az ötletedre. Ha kiírják a pályázatot, üljünk össze, beszéljünk róla! Meg kéne 
céloznunk ezen kívül az Erzsébet tér felújítását, és e kettőre készítenénk egy komplett 
pályázatot.  
 
Nagy Jenő képviselő; a Nyirádi Nyugdíjas és Hagyományőrző Egyesület elnöke 
Tisztelettel meghívlak benneteket a nyugdíjas egyesület karácsonyi rendezvényére a 
művelődési házba, december 17-én, 17 órára. 
 
Nagy Gábor polgármester 
Köszönjük szépen a meghívást. 
Kiss Szófia óvodás kislányról a Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tanulási 
Képességet Vizsgáló, Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága szakértői 
véleményt készített. Az együttes vizsgálati tapasztalatok alapján a gyermek sajátos 
nevelési igényű, intenzív gyógypedagógiai fejlesztése szükséges. Kérem, hogy fenntartói 
kötelezettségünknek eleget téve, a szakértői véleményben javasolt heti 3 óra 
gyógypedagógiai fejlesztés költségét a 2016/2017. nevelési év során, óránként maximum 
2.500 Ft összeggel önkormányzatunk támogassa. Kérem, szavazzunk erről! 
 
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 
184/2016. (XII.12.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint fenntartó 
biztosítja Kiss Szófia sajátos nevelési igényű óvodás gyermek részére a 
Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tanulási Képességet 
Vizsgáló, Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága szakértői 
véleményében foglalt fejlesztések igénybevételének feltételeit a 
következők szerint: 
 
A 2016/2017. nevelési évben 2.500 Ft óradíj erejéig támogatást nyújt a 
szülők részére ahhoz, hogy a gyermek heti 3 órában gyógypedagógiai 
fejlesztésben részesüljön. 
 
A szülők a foglalkozásokon való részvételről igazolást nyújtanak be az 
önkormányzati hivatalba, amely alapján havonta egyszer, minden hónap 
10. napjáig, utólag történik az elszámolás. 
 
A képviselő-testület a gyermek fejlesztése költségeinek (heti 3 x 2.500 Ft, 
azaz heti 7.500 Ft) fedezetét az önkormányzat 2016. évi költségvetésében, 
a 2015. évi maradvány terhére biztosítja és az önkormányzat 2017. évi 
költségvetésébe betervezi. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről e 
határozat megküldésével a Nyirádi Nyitnikék Óvoda vezetőjét és a 
gyermek szüleit tájékoztassa. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2016. december 15. 

 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérdezem, hogy van-e további kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy mai ülésünknek 
több napirendi pontja és több hozzászólás nincs. Köszönöm képviselőtársaim munkáját, 
az ülést 1818 órakor bezárom. 
 


