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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült:  Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

közmeghallgatásáról 
 
Az ülés helye:  Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 
   Nyirád, Szabadság u. 3. 
 
Az ülés időpontja: 2016. december 12. 1700 óra 
 
A közmeghallgatásra 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 Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző 
9. Puha Edina   pénzügyi ügyintéző 
10. Varga Szilvia   adóügyi ügyintéző 
11. Némethné Vratnik Irén  szociális ügyintéző 
12. Székelyné Szalma Lilián titkársági ügyintéző 
13. Kiss Erika   igazgatási ügyintéző 
14. Kovács Károlyné  igazgatási ügyintéző 
15. Molnárné Farkas Rita  Szociális Segítő Központ vezetője 
16. Szabóné Kecskés Mária óvodavezető 
17. Tasner Istvánné   élelmezésvezető 
18. Piller Gabriella   védőnő 
19. Óvodai Szülők Közössége és Nyirád Községért Alapítvány Nyirád, Szabadság u. 3. 

Bodó Márta 8454 Nyirád, Ady E. u. 17. 
20. Iskolai Szülők Közössége Molnárné Mencseli Katalin 8454 Nyirád, Széchenyi u. 37. 
21. Kék Cinke Alapítvány   Nyirád, Széchenyi u. 36. - Bokorné Tasner Márta 
22. Nyirád és Térsége Nagycsaládosainak Közhasznú Egyesülete - Nyirád, Petőfi S. u. 18. 

– Molnárné Budai Angelika 
23. Nyirád Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete Nyirád, Erzsébet tér 1. - Németh László 
24. Iskola a Gyermekeinkért Közalapítvány Nyirád, Szabadság u. 1. – Hoffmann István 
25. Nyirádi Községi Sport Egyesület Nyirád, Béke u. 54. - Fermos László 
26. Rókadombi Horgász Egyesület Nyirád, Petőfi S. u. 18. – Vajai László 
27. Zeusz Testépítő Klub Nyirád, Petőfi S. u. 18. – Kovács András 
28. Veszprém Megyei Mozgássérültek Egyesülete Halimba, Szőc, Nyirád Csoportja – 

Bartalos János 
 
Nyirád község lakossága 
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A közmeghallgatáson 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  
 
A Nyirádi Községi Sport Egyesület részéről  Fermos László elnök és  

Schneider Zoltán elnökségi tag 
 

A képviselő-testület létszáma: 7 fő 
 
Jelenlévő képviselők száma:  6 fő 
 
A közmeghallgatást 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 közmeghallgatás 
napirendje a következő: 
 
 
1. Tájékoztató az önkormányzat 2016. évi tevékenységéről, vagyoni 

helyzetéről és az intézmények működéséről 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

2. Tájékoztató a község környezeti állapotáról 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

3. Vegyes ügyek 
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1. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, 
VAGYONI HELYZETÉRŐL ÉS AZ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉRŐL 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Fontosnak tartom, hogy összefoglaljam, mint polgármester, hogy mik történek a 2016. 
évben. A leglátványosabb tevékenységünket a felújítások jelentették. 24,2 millió forintot 
költöttünk idén a községünkre, az elmúlt 5 évben ilyen nagyságrendre nem volt példa. 
Megvásároltuk a teherautót, a kistraktort, 1 millió forintért szerszámokat vettünk, a konyha 
felújítására 3,5 millió forintot fordítottunk. Pályázati támogatásnak köszönhetően 13 millió 
forintot költöttünk aszfaltozásra, bérlakás felújításra pedig 1 millió forintot.  
 
Köszönhetően annak, hogy több mérnök dolgozik a képviselő-testületben, tervezetten, 
kellően előkészítetten folytak a munkálatok. Németh Jenő, Andrónyi Miklós és Németh 
András közreműködésének köszönhetem, hogy nem kellett belefolynom a beruházások 
műszaki tartalmába. Sokszor csak egy telefonomba került, és a képviselők segítettek, 
adták a szükséges háttér információkat és a háttér anyagokat. A többi három képviselő 
pedig teljes mellszélességgel segítette és támogatta szavazataival az eredményes 
munkát. Amikor szabadságon voltam, az alpolgármester úr volt a segítségünkre, az 
eredményes együttműködéseteket nem győzöm hangsúlyozni. A lehető legteljesebb 
partneri viszonyban dolgoztunk, büszke vagyok rá, hogy munkánk során egyetlen dolog 
számított, a községünk problémáinak megoldása.  
 
A beruházásokon felül voltak rendhagyó döntések is, melyek meghatározták a falu 
működését. Ilyen döntés volt a falu közterületeinek ellenőrzése, melynek eredménye 
képpen, a régi időkre emlékeztetve ma rendben vannak a porták, az utcák, a parkok. 
Érdemes volt ennek érdekében a konfliktusokat is felvállalni, és mára már sok a pozitív 
visszajelzés a lakosságtól.  
 
Úgy tudunk tervezetten dolgozni, ha nem csak laikusként vitatkozunk dolgokról, hanem 
kidolgozott, konkrét tervek vannak előttünk. Együtt csináltuk végig a konyha felújítását, 
Németh Jenő képviselő alaposságának köszönhetően a polcaimon megemelkedett a 
tervek száma, és minden intézményünknek energetikai tanúsítványa van. Tervek 
készültek bölcsődére, óvodabővítésre. Németh András közreműködésével konyha, óvoda, 
tornaterem gázberuházására készültek el a tervek. A falut elkerülő vízelvezető árok 
tervezése Andrónyi Miklós segítségével készül. A művelődési ház műszaki berendezései 
állapotának feltárása folyamatban van Német Jenő képviselőtársunk által. Teli vannak a 
polcaink árajánlatokkal, műszaki leírásokkal. Az iskolai bérlakás felújítása kb. 5-10 millió 
forintnyi beruházást igényelne, még talán jövőre sem kerül erre sor, esetleg 2018-ra 
tervezhetjük. 
 
Közös döntésünk volt a civil szervezetek támogatásával kapcsolatos más, újfajta 
megközelítés. Az előző évben 2,1 millió forint állt rendelkezésre a civil szervezetek 
támogatására, ez az összeg az idén 3,7 millió forint lett. Közel megduplázódott a 
támogatások összege. Egy emberként gondolja a testület azt, hogy ez a falu attól működik 
így, hogy a civil szervezetek egymásra találtak, sőt, az idén két új egyesület alakult, a 
nyugdíjas egyesület és a tűzoltó egyesület.  
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Naprakészen vezetjük az önkormányzat facebook-oldalát, minden aktuális hírről azonnal 
tudomást szerezhet a lakosság. Nagy szerepe van mind a nyugdíjasok egyesületének, 
mind a sportegyesületnek abban, hogy az információk szélesebb körhöz jutnak el. 
 
Alapjaiban szerveztem át a közcélú foglalkoztatást, az idén 18-an voltak a közcélúak, mely 
2,5 millió forintos szabadon felhasználható, plusz bevételt jelentett önkormányzatunknak. 
A foglalkoztatottak teljes bérét fizeti az állam, plusz létszámarányosan hozzáad 2,5 millió 
forintot, ebből biztosítjuk a megfelelő eszközöket és munkakörülményeket. Ebből 
vásároltunk pl. 1 millió forintért szerszámokat, 18 ember kapott nyári és téli munkaruhát, 
bakancsot, még zoknit is. Ebből fakad az a tartás, amely a közmunkásainknál érzékelhető, 
tudják, érzik, hogy meg vannak becsülve, cserében becsületesen dolgoznak. Kialakult 
bennük az összetartás érzése és a kötelességtudat. Turi János mezőőr munkája nélkül 
mindez nem működött volna. Jánosnak olyan érzéke van ezeknek az embereknek az 
irányításához, és munkabeosztásához, ami hiánypótló.  
 
Szintén rendhagyó történet a lomtalanítás. Hatodik éve nem volt Nyirádon szervezett 
lomtalanítás, mivel lett volna lehetőség egyénileg ezt a szolgáltatást kérni az AVAR Ajka 
Kft.-től, melyet ebben az évben három magánember tett meg. Ennek következményeként 
hozzájárult a szolgáltató, hogy egy nagy, községi lomtalanítást szervezzünk, melynek 
eredményeként 12 kamionnyi lom lett elszállítva, mely negyedmillió forintjába került 
önkormányzatunknak. A szállításért kellett fizetnünk, a lomot a szolgáltató ingyen fogadta 
be.  
 
Szívesen venném, ha ti, mint képviselők, elmondanátok, miként láttátok az ezévi munkát, 
tapasztaltatok-e hiányosságokat? Minden vélemény építő lehet, iránymutatást adhat, 
hogyan lehet a kevésbé sikeres feladatokat másként megoldani.  
 
Csikány Róbertné képviselő 
Nagyon sok szép sikert tudhat magáénak a falu. A lomtalanítással kapcsolatos rossz 
tapasztalatom, hogy az emeletes házaknál mi is kaptunk egy konténert, amit sajnos egy 
lakó telepakolt építési sittel. Milyen fórumon hirdettétek meg a lomtalanítást, mert pl. én 
nem tudtam róla. 
 
Nagy Gábor polgármester 
Mindenki egyéni értesítést kapott, melyet a postaládába kellett, hogy megkapjatok. 
 
Csikány Róbertné képviselő 
NYIRlevelet sem kaptunk, mert a kézbesítő nem tesz mindenkinek a postaládájába külön, 
hanem a közös gyűjtőládába rakja bele, melyből vagy jut mindenkinek, vagy nem. 
 
Nagy Gábor polgármester 
Tisztázni fogom a kézbesítővel, hogy az emeletes házakban is egyenként tegye bele a 
postaládákba az önkormányzati küldeményeket, ne a közös gyűjtőbe rakja azokat. 
 
Horváth Zoltán alpolgármester 
Amiatt nem működött az egyéni lomtalanítás, mert az AVAR Ajka Kft. azt a tájékoztatást 
adta a lakosságnak, hogy maximum 1 m3 lomot lehet elvitetni. Egyébként a 12 kamionnyi 
lom nagy része, legalább a fele, az 5-6 nyirádi lomizós családtól származik. 
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Nagy Gábor polgármester 
Igen, a jövőben szabályoznunk kell nekünk is a feltételeket, hogy egy család maximum 
hány m3 elszállítani valót tehet ki az ingatlana elé lomtalanításkor. 
 
Németh András képviselő 
Vagy ezt az 5-6 családot külön meg kell keresni. 
 
Nagy Gábor polgármester 
A jegyzővel már korábban beszélgettünk egy jelentős problémáról. Vannak olyan 
elhagyatott ingatlanok, házak, melyeknek külföldön laknak a tulajdonosai. A korábbi 
lomisok ezeken az ingatlanokon 60-70 m3 veszélyes hulladékot, autógumit halmoztak fel. 
Kértem rá árajánlatot, 1 millió forintos költséget jelentene az elszállításuk. Ha a jegyző 
kényszerbontást írna elő ezekre a házakra, akkor az önkormányzatnak el kellene járni, a 
mi költségünkön el kellene szállíttatni a veszélyes anyagokat. Vannak tehát sajnos olyan 
problémák, amelyeket lomtalanítással nem lehet megoldani. 
 
Németh Jenő képviselő 
A magam, és a műszaki kolléga képviselőtársak nevében köszönöm a dicséreteket. 
Örömmel és csapatként dolgoztunk, apróbb nézeteltérések belefértek. A község lakói 
közül nem csak kéréssel és problémákkal keresnek meg, nagyon sokan látják és érzik a 
fejlődést, hangot adnak a megelégedésüknek. Nem rivalizálás van a testület tagjai között, 
hanem jó együttdolgozás. Régi ideám egy műszaki tervtár létrehozása. Nagyon sok 
műszaki dokumentum, terv pihen itt különböző helyeken, különböző szekrényekben. Pl. 
pályázatok készítése során nagyon fontos lenne, hogy gyorsan hozzáférhetőek legyenek a 
tervek, mert most rengeteg idő elmegy a keresgetésükkel. Némethné Vratnik Irén 
kolléganő segítségével szeretném, ha a jövő évben ez a tervtár létrejöhetne.  
 
Nagy Gábor polgármester 
A jegyzővel közösen a teljes irattárat átszerveztük, már majdnem kész. Február végi 
határidőt állapítottunk meg arra, hogy olyan legyen az irattár, hogy bárki megtalálja benne 
a számára szükséges ügyiratot. Amint ez rendben lesz, meglesznek a feltételei a tervtár 
létrehozásának is. 
 
Andrónyi Miklós képviselő 
Nálunk nagyon jól működik a tervtár, a tervek 1950-től, számozva, az egész városra 
kikereshetők. Elektronikus formában is rendelkezésre áll, hogy melyik anyag, melyik rajz 
hol található, mi a száma a tervtárban. 
 
Nagy Gábor polgármester 
Igen, ez élő probléma, amit meg kell oldani, a feltételei éppen most teremtődnek meg. 
 
Schneider Zoltán, a Nyirád Községi Sportegyesület elnökségi tagja 
Abban kérem az önkormányzat segítségét, hogy egyesületünk is hozzájuthasson az 
adózók által felajánlott 1 %-hoz. Ez eddig valamilyen probléma miatt sosem sikerült. Nagy 
szükségünk lenne erre a bevételre, nézzetek utána, miért nem sikerült eddig, mert ti 
értetek hozzá. 
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Nagy Gábor polgármester 
A képviselőkkel és a sportegyesület elnökével, Fermos Lászlóval is beszéltünk arról, hogy 
a TAO-s pályázatokon elindulunk. Segít abban az önkormányzat, hogy megfelelő TAO 
jöjjön össze. Előzetes lépések történtek, konkrét pénzről még nem tudunk, konkrét 
szerződéskötés nem történt. Andrónyi Miklós is segít ebben, folyamatban van a dolog. 
Az önkormányzatnak nem sok köze van az adó 1 %-ának igényléséhez, és ezt nehéz úgy 
fejben tartani, hogy nem vagyok egyesületi tag.  
 
 
2. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZSÉG KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerint a települési 
önkormányzat a környezet védelme érdekében elemzi, értékeli a környezet állapotát 
illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékozatja a 
lakosságot. E kötelezettségnek teszek most eleget, röviden beszámolok Nyirád község 
környezeti állapotáról. 
Az önkormányzatnak hatályos rendelete van a talajterhelési díjról, így biztosított, hogy 
minden háztartás érdekelt legyen a szennyvízcsatorna hálózatra való rákötésre. 
 
A környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kijelöltük a község lakóinak háztartásában, 
az elektromos és elektronikus termékekből keletkező hulladék gyűjtésére gyűjtőhelyként a 
művelődési ház pincéjének egyik helyiségét, ahonnan egy - a szállításra és 
ártalmatlanításra szakosodott - cég ezeket a hulladékokat rendszeresen elszállítja. A 
rendszer jól működik, egyre többen veszik igénybe ezt a szolgáltatást. 
 
Községünkben több helyszínen is lehetőség van a háztartásokban elhasználódott elemek 
gyűjtésére, melyet szintén egyre többen igénybe vesznek. Ezzel is környezetünket, az 
ivóvízbázist védjük. 
 
A szemetet heti egy napon, szerdánként szállítják el a lakóházak elé kitett hulladékgyűjtő 
edényekből. Új, a lakosság széles körében kihasznált lehetőség a díjtalanul biztosított 
otthoni szelektív hulladékgyűjtés, amelyet szelektív kukák háztartásokba történő 
kihelyezésével lehet igénybe venni. 
 
Községünkben két helyen vehető igénybe – a tornaterem és a Nyirádi Szociális Segítő 
Központ mellett – szelektív hulladékgyűjtő sziget, melyet megfelelően kihasznál a 
lakosság. 
 
A korábbi évek gyakorlatától eltérően önkormányzatunk idén, hat év után ismét szervezett 
lomtalanítást. Annak ellenére, hogy a lakóknak egyénileg van lehetősége évente egy 
alkalommal, díjtalanul kirakni a feleslegessé vált lomokat, rendkívül nagy mennyiségű 
lomot kellett elszállítanunk. Ez arra hívja fel az önkormányzat figyelmét, hogy e területen 
javítanunk kell a lakosság tájékoztatását annak érdekében, hogy a jövőben nagyobb 
számban vegyék önállóan igénybe az AVAR Ajka Kft. által biztosított díjtalan lomtalanítást.  
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Községünk környezeti állapotának megőrzésében az egyik legproblémásabb terület a 
keletkezett építési törmelékek (sitt) elhelyezése. Jelenleg a lakosoknak erre a 
Pusztamiskei kavicsbányában van ugyan lehetősége, de rendkívül magas költségen.  
 
Szintén problémás területe községünknek a lakatlan házakban, azok udvarán gazdátlanul 
felhalmozódott szemét és hulladék, melyet az előzőekben részleteztem. Nehézkes, 
sokszor reménytelen feladat a vidéken, több esetben külföldön élő tulajdonosokkal 
végrehajtatni a területeik rendberakását. 
 
A jövő feladata a nagy mennyiségben keletkező zöldhulladék környezetbarát feldolgozása, 
megsemmisítése. Megoldást egy ágaprító-gép beszerzése jelenthetne, mert akkor 
mulcsozásra, komposztálása is alkalmassá válna a jelenleg elégetésre kerülő biomassza. 
 
Összességében megállapíthatjuk, hogy községünk környezeti állapota megfelelő, a 
környezetvédelemre önkormányzatunk jelenleg is és a jövőben is kiemelt figyelmet fordít. 
 
 
 
3. VEGYES ÜGYEK 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy mai 
közmeghallgatásunknak több napirendi pontja és több hozzászólás nincs. Köszönöm 
képviselőtársaim munkáját és az érdeklődők részvételét, a közmeghallgatást 1737 órakor 
bezárom. 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 


