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Jegyzőkönyv 
 
 
 
Készült:  Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

nyilvános üléséről 
 
 
Az ülés helye:  Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 
   Nyirád, Szabadság u. 3. 
 
 
Az ülés időpontja: 2017. február 23. 1700 óra 
 
 
A képviselő-testületi ülésre meghívottak: 
 
1. Horváth Zoltán  alpolgármester 
2. Andrónyi Miklós  képviselő 
3. Csikány Róbertné  képviselő 
4. Németh András  képviselő; az Összefogás Nyirádért Egyesület elnöke 
5. Németh Jenő  képviselő; a Nyirádi Nyugdíjas és Hagyományőrző Egyesület 

     elnöke 
6. Papp Attila   képviselő; a Nyirádi Polgárőrség elnöke 
7. Lovasi Erika  jegyző 
8. Molnárné Farkas Rita a Nyirádi Szociális Segítő Központ intézményvezetője 
9. Szabóné Kecskés Mária óvodavezető 
10. Tasner Istvánné   élelmezésvezető 
11. Óvodai Szülők Közössége; Nyirád Községért Alapítvány Nyirád, Szabadság u. 3. Bodó 

Márta Nyirád, Ady E. u. 17. 
12. Iskolai Szülők Közössége Molnárné Mencseli Katalin Nyirád, Széchenyi u. 37. 
13. Kék Cinke Alapítvány    Nyirád, Széchenyi u. 36. - Bokorné Tasner Márta 
14. Nyirád és Térsége Nagycsaládosainak Közhasznú Egyesülete - Nyirád, Petőfi S. u. 18. 

– Molnárné Budai Angelika 
15. Nyirád Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete Nyirád, Széchenyi u. - Németh László 
16. Iskola a Gyermekeinkért Közalapítvány Nyirád, Szabadság u. 1. – Hoffmann István 
17. Nyirádi Községi Sport Egyesület Nyirád, Béke u. 54. - Fermos László 
18. Rókadombi Horgász Egyesület Nyirád, Petőfi S. u. 18. – Vajai László 
19. Nyirádi Testépítő Klub Nyirád, Petőfi S. u. 18. – Kovács András 

 
 

Nyirád község lakossága 
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Az ülésen jelen vannak:  
 

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

A képviselő-testület létszáma: 7 fő 
 
Jelenlévő képviselők száma:  6 fő 
 
Az ülést vezeti:    Nagy Gábor polgármester 
 
Jegyzőkönyvvezető:   Inhófné Szabó Adrienn igazgatási ügyintéző 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket. Megállapítom, hogy Nyirád Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 7 tagjából 6 fő van jelen, a képviselő-testület határozatképes. 
Németh András képviselő indokolt távolmaradását előre bejelentette. 
 
Kérdezem, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban van-e 
módosító javaslat? Megállapítom, hogy módosító javaslat nincs, a mai ülés napirendje a 
következő: 
 
 
1. A képviselő-testület 2017. évi munka- és üléstervének megtárgyalása 

Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

2. Pályázat kiírása civil szervezetnek nyújtható önkormányzati támogatásra 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

3. A polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

4. A polgármester illetményének és költségtérítésének megtárgyalása 
Előterjesztő: Lovasi Erika jegyző 
 

5. Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatár-tervezetének 
megtárgyalása 
Előterjesztő: Lovasi Erika jegyző 
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6. Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

7. Településrendezési eszközök módosításáról szóló rendelet megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

8. Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Lovasi Erika jegyző 
 

9. Önkormányzati tulajdonban lévő termőföld haszonbérleti szerződésének 
megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

10.  Vegyes ügyek 
 

 
 
1. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉNEK 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Nagy Gábor polgármester: 
A tavalyi munka- és ülésterv tartalmaz olyan sorokat, melyek a közös szándék ellenére 
nem teljesültek, mint például a civil szervezetek és intézmények kihelyezett ülései. Ez 
ismételten bekerült az éves tervbe, az idén meg kell próbálni ennek a teljesítését.  
Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel a munka- és üléstervvel kapcsolatban? 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a képviselő-testület 2017. évi 
munka- és üléstervének előterjesztés szerinti elfogadásáról! 
 
Az polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2017. (II.23.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 
képviselőtestület 2017. évi munka- és üléstervét. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: azonnal, ill. 2017. december 31.  
 

A munka- és ülésterv e jegyzőkönyv 1. melléklete. 
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2. PÁLYÁZAT KIÍRÁSA CIVIL SZERVEZETNEK NYÚJTHATÓ ÖNKORMÁNYZATI 
TÁMOGATÁSRA 
 
 
Nagy Gábor polgármester: 
Korábban megalkotott rendelet alapján kiírjuk a 2017. évi civil szervezeti pályázatot. A 
pályázati összegek változnak a megbeszéltek szerint. Fontos tartom, és nagyon örülnék, 
ha a jövő hét kedden tartandó civil kerekasztal megbeszélésen ti is ott lennétek. 
 
Papp Attila képviselő: 
Hol lesz ez a megbeszélés? 
 
Nagy Gábor polgármester: 
Művelődési Ház nagytermében. 
 
Nagy Gábor polgármester:  
A meghívókat már kiküldtük. Ott egyéb pályázati lehetőségekről, pályázati elszámolásról is 
szó lesz.  
Tájékoztatlak benneteket, hogy, az idei évi pályázati pénzek nem lesznek kifizetve 
senkinek, sőt a pályázata sem lesz elfogadva, amíg el nem számol az adott civil 
szervezet. Eddig elszámolt a Nyirád és Térsége Nagycsaládosainak Közhasznú 
Egyesülete, Nyirádi Községi Sport Egyesület és a Polgárőrség.  
A Jegyző Asszonnyal közösen arra döntésre jutottunk, hogy az általatok elfogadott belső 
ellenőrzési terv értelmében, Gerlang Ferenc belső ellenőr a 2016. évi civil pályázatokat át 
fogja nézni. Megfelelnek-e a jogszabályoknak előírtaknak, ha valamin változatni kell, azt 
megtesszük.  
Kérem a képviselő-testületet az civil szervezeti pályázati kiírás előterjesztés szerinti 
elfogadásáról!  
Az polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2017. (II.23.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet 
nyirádi székhelyű civil szervezetek számára, nyirádi lakosok érdekében 
megvalósuló programjaikhoz, céljaikhoz, éves működési kiadásaik 
finanszírozásához.  
 

A pályázati kiírás e határozat melléklete. 
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3. A POLGÁRMESTER 2017. ÉVI SZABADSÁGOLÁSI ÜTEMTERVÉNEK 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
A polgármesternek minden évben be kell nyújtania a képviselő-testület elé az éves 
szabadságolási ütemtervét, melyben részletezem, hogy mikor kívánom kivenni a 
szabadságaimat.  
 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Személyes 
érintettségemet jelentem be a szabadságolási ütemtervemről szóló döntésben, kérem a 
kizárásomat. 
 
Horváth Zoltán alpolgármester 
Kérem, személyes érintettsége miatt szavazzunk Nagy Gábor polgármester kizárásáról az 
éves szabadságolási ütemtervének elfogadásáról szóló döntésből! 
 
Az alpolgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2017. (II.23.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége 
miatt kizárja Nagy Gábor polgármestert a saját szabadságolási 
ütemtervének jóváhagyásáról szóló döntésből. 
 
Felelős:   Horváth Zoltán alpolgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
Horváth Zoltán alpolgármester 
Kérem, szavazzunk a polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének előterjesztés 
szerinti jóváhagyásáról! 
 
Az alpolgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2017 (II.23.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
225/C. §-a alapján Nagy Gábor polgármester szabadságolási 
ütemtervét megtárgyalta és a következők szerint jóváhagyja. 
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Megállapított teljes alapszabadság: 25 nap 
Megállapított pótszabadság: 14 nap 
Előző évről áthozott szabadság  2 nap 
Gyermekek után járó pótszabadság: 2 nap 
A teljes évre összesen:  43 nap 

 
A szabadság igénybevételének ütemterve: 
 
Január 5. 1 nap 
Február 13., 20 - 21 3 nap 
Március 2 – 3 2 nap 
Május 28. 1 nap 
Június 12 – 23 10 nap 
Augusztus 14 – 25  10 nap 
Szeptember 4 - 5 2 nap 
Október 24 – 27  4 nap 
December 14 – 22, 27 - 29 10 nap 
Összesen: 43 nap 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester és 

      Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  folyamatos 

 
 
4. A POLGÁRMESTER ILLETMÉNYÉNEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
Nagy Gábor polgármester 
Személyes érintettségemet jelentem be saját illetményem és költségtérítésem 
megállapításáról szóló döntésben. Kérem, hogy a képviselő-testület zárjon ki a döntésből. 
 
Horváth Zoltán alpolgármester 
Javasolom, hogy kérésének megfelelően zárjuk ki Nagy Gábor polgármestert a saját 
illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló döntésből. Kérem, 
szavazzunk! 
 
Az alpolgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2017. (II.23.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége 
miatt kizárja Nagy Gábor polgármestert a saját illetményének és 
költségtérítésének megállapításáról szóló döntésből. 
 
Felelős:   Horváth Zoltán alpolgármester 
Határidő:  azonnal 
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Horváth Zoltán alpolgármester 
Kérem, szavazzunk a polgármester illetményének és költségtérítésének előterjesztés 
szerinti megállapításáról! 
 
Az alpolgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2017. (II.23.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. § (4) bekezdése 
alapján Nagy Gábor főállású polgármester illetményét 2017. 
január 1. napjától havi 498.585 Ft, azaz 
Négyszázkilencvennyolcezer-ötszáznyolcvanöt forint 
összegben állapítja meg. 
 
A képviselő-testület a polgármester költségtérítését a Mötv. 
71. § (6) bekezdése alapján 2017. január 1. napjától havi 
74.788 Ft, azaz Hetvennégyezer-hétszáznyolcvannyolc forint 
összegben állapítja meg. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2017. február 28. 

 
 
5. KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK KÖRZETHATÁR-
TERVEZETÉNEK MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Lovasi Erika jegyző: 
A Kormányhivatal hatáskörében volt, a Megyei Járási Hivatal hatáskörébe került az 
általános iskolák körzethatárainak megállapítása. Erről már egyszer szavazott a testület 
novemberben.  
 
Nagy Gábor polgármester 
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: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2017 (II.23.) határozata 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdése értelmében 
tájékoztatja a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalt 
arról, hogy egyetért Nyirád település teljes közigazgatási területére 
vonatkozó, a kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatára 
kijelölésével, mely szerint a kötelező felvételt biztosító iskola  
 
037118- Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola 

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

 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy jelen határozatot a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Hatósági 
Főosztály Hatósági Osztályának küldje meg. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő: 2017. február 15. 

 
 
6. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
Nagy Gábor polgármester: 
Az előterjesztett költségvetésben döntően csak működési célú kiadások szerepelnek. A 
munkamegbeszélésen szó volt arról, hogy ezt kiegészítjük testületi döntés alapján. Az idei 
költségvetés alapvetően 1.000.000 Ft működési deficitet tartalmaz. Ugyanúgy, mint tavaly, 
idén is ráfizetéssel működik az önkormányzat. Tavaly azért emelkedett mégis a 
számlánkon a pénz, mert az adóbehajtás, adóvégrehajtás eredményre vezetett. Idén 
ugyanez a cél, a tisztán működési célú deficitet adóbehajtásból, adóvégrehajtásból, 
kintlévőségből szeretnék fedezni. Adóból Kb. 4.000.000 Ft bevételre számítok. Ez a 
költségvetési év alapvetően ugyanazon elvek alapján működhet, mint a 2016-os évi 
költségvetésünkben, amelyben személyi juttatásokra és komoly fejlesztésekre szántunk 
pénzt. 
Javasolom, hogy az idei költségvetéshez tegyük hozza azt a teljes beruházási 
kontingenst, amiről egy korábbi testületi ülésünkön, mint költségvetési koncepcióról 
döntöttünk. Emlékeztek a tervezett beruházásokra, melyek között szerepel 26,5 millió 
forintnyi pályázati pénz az aszfaltozásra, a házasságkötő teremre, és a számítógépes 
fejlesztésre. Ezek mind tisztán pályázati pénzek. Ezeken felül döntöttünk egyéb 
beruházásokról is. Javaslom a költségvetéshez hozzátenni a beruházási pénz, valamint 
javasolom a személyi juttatási részen a 21 közalkalmazotti dolgozónak, akik az 
önkormányzat fenntartásában dolgoznak, évi 100.000 Ft/fő cafeteria keretet állapítsunk 
meg. Tavaly ez a keret 200.000 Ft/fő volt, ami 4,2 millió forintot jelentett, idén ez 2,1 millió 
forintot jelent.  
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Papp Attila képviselő: 
120.000 forinttal mennyi lenne? 
 
Andrónyi Miklós képviselő: 
Plusz 420.000 forint.  
 
Papp Attila képviselő: 
Jobban hangozna havi 10.000 forint, mint 8.333 forint. Javasolom a keret megemelését 
120.000 forintra.  
 
Andrónyi Miklós képviselő: 
Ez havi bruttó 10.000 forint, ebből még le kell adózni, 34,6 százalék adó terheli.  
 
Papp Attila képviselő: 
Van olyan cafateria, aminek nincs adóvonzata? 
 
Andrónyi Miklós képviselő: 
A lakáscélú hiteltörlesztés és a sportrendezvények bérlete.  
 
Nagy Gábor polgármester: 
Ezt választhatja a 21 dolgozó közül bárki. Százezer vagy százhúszezer forint legyen a 
keret? 
 
A képviselők támogatják a 21 fő közalkalmazotti dolgozó éves 120.000 Ft cafeteria keret 
megállapítását.  
 
Nagy Gábor polgármester: 
Kérem, szavazzunk a 21 fő közalkalmazotti cafeteria keret megállapításáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2017. (II.23.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. évben az 
önkormányzat 21 fő közalkalmazottja részére az éves cafeteria keretet 
120.000 Ft/fő összegben állapítja meg.  
 
A cafeteria keret összegét az éves költségvetési rendelet tartalmazza. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: azonnal, ill. 2017. december 31. 
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Nagy Gábor polgármester: 
Javaslom a nyugdíjba vonuló kollégánknak, Kovács Károlyné Erzsinek 1,22 millió forint 
összegű jutalmat úgy, hogy annak magyarázatából kiderüljön, hogy az ő kivételes 
személyisége és munkabírása elismeréseként kapja, ez egy egyszeri, neki szóló alkalom, 
nem vonatkozik minden nyugdíjba vonuló kollégára.  
 
Nagy Gábor polgármester: 
Kérem, szavazzunk Kovács Károlyné nyugdíjba vonuló kolléga jutalmazásáról! 
 
Az polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2017. (II.23.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyugdíjba vonulása 
alkalmából bruttó 1.000.000 Ft jutalomban részesíti Kovács Károlyné 
anyakönyvezető, igazgatási ügyintézőt.  
 
A jutalmazásra nevezett közszolgálati tisztviselő kivételes személyisége, 
aktivitása és munkabírása elismeréseként kerül sor.  
 
A képviselő-testület a jutalom fedezetét az önkormányzat 2017. évi 
költségvetésében, a személyi juttatások terhére biztosítja.  
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy intézkedjen a jutalom 
kifizetéséről.  
 
Felelős: Lovasi Erika jegyző 
Határidő: 2017. március 20.  
 
 

Nagy Gábor polgármester: 
Javasolom a 4 fő óvodai dada 3 %-os béremelését. Az önkormányzatnak a jogszabályi 
lehetőségek kihasználásának köszönhetően, csak a járulékot kell fizetnie e béremelés 
után, ami 4 főre összesen 47.000 Ft kiadást jelent éves szinten. Kérem, szavazzunk az 
óvodai dadák béremeléséről! 
 
Az 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 
13/2017. (II.23.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1)-
(2) bekezdései alapján 2017. január 1-től a Nyirádi Nyitnikék 
Óvodában dolgozó 4 fő óvodai dajka részére 3%-os béremelését 
állapít meg.  
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester, 

Szabóné Kecskés Mária a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 
vezetője 

Határidő:  azonnal, ill. 2017. december 31.  
 
 
Nagy Gábor polgármester: 
A garantált bérminimum január 1-jétől bruttó 161.000 Ft-ra emelkedett. A konyha esetében 
ez azt jelenti, hogy az élelmezésvezető és a szakácsnő ugyanazt a bért kapja. Javasolom, 
hogy az élelmezésvezető bérét emeljük meg bruttó 20.000 Ft-tal. Kérem, szavazzunk az 
élelmezésvezető béremeléséről! 
 
Az polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2017. (II.23.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirádi Közös 
Önkormányzati Hivatal Konyha telephely élelmezésvezetőjének 
illetményét 2017. január 1. napjától havi bruttó 181.000 Ft-ban, azaz 
Egyszáznyolcvanegyezer forint/hó összegben állapítja meg.  
 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a béremelést nem 
támogatja. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Nagy Gábor polgármester: 
Turi János mezőőr bére már évek óta nem emelkedett. Javaslom, hogy a felelőségteljes 
munkája elismerése képpen, az ő bérét is emeljük meg bruttó 20.000 Ft-tal. Az 
élelmezésvezető és a mezőőr béreltérítése összesen 610.000 Ft többletköltséget jelent 
évente az önkormányzatnak. Kérem, szavazzunk a mezőőr béremeléséről.  
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Az polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
15/2017. (II.23.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a mezőőr illetményét 
2017. január 1-jétől havi bruttó 192.600 Ft-ban, azaz 
Egyszázkilencvenkettőezer-hatszáz forint/hó összegben állapítja meg.  
 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

 
Nagy Gábor polgármester: 
A 2017. évi költségvetésünknek ezek a fő szempontjai és fő újdonságai. Kérdezem 
képviselő-társaimtól, hogy van-e ehhez valakinek hozzáfűzni valója vagy kérdése? 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. 
 
Kérem, szavazzunk a Nyirádi Szociális Segítő Központ 2017. évi költségvetésének 
előterjesztés szerinti elfogadásáról! 
 
Az polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
16/2017. (II.23.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

13.345 eFt bevételi és 
13.345 eFt kiadási főösszeggel  

 
elfogadja a Nyirádi Szociális Segítő Központ 2017. évi költségvetését. 
 
A Nyirádi Szociális Segítő Központ, mint önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv költségvetése beépül Nyirád Község 
Önkormányzatának 2017. évi költségvetésébe. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester és 

Molnárné Farkas Rita a Nyirádi Szociális Segítő Központ vezetője 
Határidő: azonnal 
 
Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet e jegyzőkönyv 2. melléklete.  
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Nagy Gábor polgármester 
Kérem, szavazzunk a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2017. évi költségvetésének előterjesztés 
szerinti elfogadásáról! 
 
Az polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
17/2017. (II.23.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

42.888 eFt bevételi és 
42.888 eFt kiadási főösszeggel  

 
elfogadja a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2017. évi költségvetését. 
 
A Nyirádi Nyitnikék Óvoda, mint önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv költségvetése beépül Nyirád Község 
Önkormányzatának 2017. évi költségvetésébe. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester és 

Szabóné Kecskés Mária a Nyirádi Nyitnikék Óvoda vezetője 
Határidő: azonnal 
 

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet e jegyzőkönyv 2. melléklete. 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérem, szavazzunk Nyirád Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének 
előterjesztéshez képest megemelkedett tétek szerinti megalkotásáról! 
 
Az polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2017. (III.8.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
 

A rendelet e jegyzőkönyv 2. melléklete.  
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7. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Nagy Gábor polgármester: 
A Helyi Építési Szabályzatot módosítani kellett, az Óvoda épületének bővítését, és a 
bölcsődei csoport létrehozását nem tudtuk beadni építési engedélyeztetésre, mert az 
abban szereplő korlátozás nem tette lehetővé, hogy 500 m2 -nél nagyobb épület legyen a 
településen. Az engedélyezési folyamat lezárult, ami nagyon sok pénzébe került az 
önkormányzatnak, már csak és testületi jóváhagyása szükséges.  
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérem, szavazzunk a településrendezési eszközök módosításáról szóló rendelettervezet 
elfogadásáról! 
 
Az polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete 

Nyirád Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 
18/2005.(XI.18.) Ör. önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A rendelet e jegyzőkönyv 3. melléklete, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

18/2005. (XI.18.) Ör. önkormányzati rendelet e jegyzőkönyv 3/1. melléklete. 
 
 
 
8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSRÓL ÉS KÖRZETEINEK 
KIALAKÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MEGALKOTÁSA 
 
 
Lovasi Erika jegyző: 
A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet elfogadta rendelet-tervezetünket, a képviselő-
testület jóváhagyása szükséges.  
 
Nagy Gábor polgármester: 
Kérem, szavazzunk az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló rendelet előterjesztés 
szerinti elfogadásáról! 
 
 
Az 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  
3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete 

az egészségügyi alapellátások körzeteiről 
 

A rendelet e jegyzőkönyv 4. melléklete.  
 

9. ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN LÉVŐ TERMŐFÖLD HASZONBÉRLETI 
SZERZŐDÉSÉNEK MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Nagy Gábor polgármester:  
Vannak önkormányzati termőföldjeink, néhány ezekből önkormányzati kezelésben van, 
ezek után felvesszük a termőföld alapú támogatást. Ezek döntően külterületi utak, illetve 
Boncsos részen van egy terület, amelyet fadaralék elhelyezésére adunk bérbe. Az öt-tíz 
éve kötött szerződések közül most jár le 2017. március 1-jén egy, a Tanári földek egy 
részét képező, 044/1. hrsz-ú, 1 ha 1585 m2 nagyságú, szántó művelési ágú földterületről 
szóló. A falugazdásszal egyeztetve, azt javasolom, hogy ne kössük meg újra a termőföld 
bérleti szerződést, hanem az önkormányzat döntsön később ennek a hasznosításáról.  
December 31-én is jár le még két termőföld bérleti szerződés, javaslom, azokat se 
hosszabbítsuk meg.  
Szavazásra teszi fel ki ért egyet azzal, hogy ne kössük újra a termőföld bérleti szerződést 
a 044/1 hrsz-ú földterületre! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
18/2017. (II.23.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonában lévő 044/1 hrsz-ú, 1 ha 1585 m2 nagyságú, szántó művelési 
ágú termőföldre 2017. március 1-jéig megkötött haszonbérleti szerződést 
nem köti meg újra Gombás Gábor Nyirád, József Attila u. 20. szám alatti 
lakossal.  
 
Az önkormányzat az ingatlanra a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivataltól egységes területalapú támogatást igényel.  
 
Az ingatlant az önkormányzat felajánlja a gazdálkodóknak művelésre, és a 
legtöbb bérleti díjat ajánlóval köt földbérleti szerződést. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon az 
egységes területalapú támogatás igényléséről és a bérbe vétel 
lehetőségének közzétételéről. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2017. május 30. 
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Nagy Gábor polgármester: 
Az idén még két termőföld bérleti szerződés jár le december 31-én. Egyetért a testület 
azzal, hogy ezeken a területeken se hosszabbítjuk meg a bérleti szerződést és erről már 
időben tájékoztassuk a gazdákat, hogy fel tudjanak készülni?  
 
Papp Attila képviselő: 
Véleményem szerint most nem tudjuk, hogy meg akarjuk szüntetni vagy nem a 
szerződést, bele kellene tenni, hogy várhatóan nem hosszabbítjuk meg a szerződést. 
 
Nagy Gábor polgármester: 
Egyetért a testület azzal, hogy értesítem a bérlőket, hogy szándékunkban áll nem 
meghosszabbítani a szerződést.  
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
19/2017. (II.23.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi szándékát, 
hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 053/25 hrsz-ú, 3 ha 1460 m2 
nagyságú, szántó művelési ágú termőföldre, valamint az önkormányzat 
tulajdonában lévő 053/39 hrsz-ú, 1 ha 7448 m2 nagyságú, szántó művelési 
ágú termőföldekre 2017. december 31-ig megkötött haszonbérleti 
szerződéseket várhatóan nem köti meg újra az Agro-Szőc Kft-vel 
(Csabrendek, Ifjúság u. 20.). 
 

 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy tájékoztassa az 
érintett bérlőt, a haszonbérleti szerződés várható megszűnéséről.  
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2017. szeptember 30. 

 
 
10.  VEGYES ÜGYEK 
 
 
Nagy Gábor polgármester: 
Tájékoztatom a képviselőket, hogy Erdei Ferenc kőfaragó árajánlatot küldött az 
önkormányzatnak 1,8 millió forintért készítene a temetőbe gránitból és műkőből urnafalat. 
Mivel még nem az önkormányzat tulajdona a temető, erről nem is kell szavazni.  
 
Fermos László megkereste a testületet, hogy pályafestő roller berendezést szeretne 
vásárolni 197.000 Ft értékben  
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Papp Attila képviselő: 
Jelenleg is van az egyesületnek ilyen berendezése, ha nem jó, meg kell javíttatni.  
 
Nagy Gábor polgármester: 
Az önkormányzat kíván-e az elküldött árajánlat alapján a Sport Egyesület részére 
pályafestő rollert vásárolni? Az én javaslatom, hogy ne támogassuk.  
Szavazásra teszi fel, ki egyetértek azzal, hogy ne finanszírozza az önkormányzat a 
pályafestő berendezés megvásárlást! 
 
Az polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
20/2017. (II.23.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete nem 
támogatja a Nyirádi Községi Sport Egyesület részére 
pályafestő roller berendezés megvásárlását.  
 
A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy 
tájékoztassa a Fermos László elnököt a döntésről, és mérje 
fel a jelenleg rendelkezésre álló pályafestő berendezés 
állapotát és annak felújítására tegyen javaslatot.  
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2017. március 31. 

 
 
Nagy Gábor polgármester:  
Megkapta minden képviselő Németh Jenő képviselőtársunk elképzeléseit a Béke tér 
felújításával kapcsolatban. Egyetértek a tér felújításával, amennyiben Leader-ben lesz 
lehetőség pályázni erre a célra, pályázni fogunk. 
 
Andrónyi Miklós képviselő:  
Beszéltem az ajkai temető kataszter készítőjével Czuczai Tamás hegymagasi 
szakemberrel. Tájékoztatott, hogy sírhelyenként 400 Ft plusz áfa a felmérés díja, a 
kataszteri szoftver ára 90.000 Ft plusz áfa. Küldeni fog egy árajánlatot az önkormányzat 
részére.  
 
Papp Attila képviselő: 
Véleményem szerint a Széchenyi utca patkáját és az önkormányzat udvarát fel kell tölteni 
dolomittal.  
 
Csikány Róbertné képviselő: 
Az emeletes házak mögötti kerteket kapcsolatban kérdeztek az lakók.  
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Nagy Gábor képviselő: 
Kérlek, jelezd a lakóközösségnek, hogy a tavaszi munkák megkezdése előtt e témában 
lakógyűlést fogunk tartani.  
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérdezem, hogy van-e vegyes ügyben bármilyen kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy 
mai ülésünknek több napirendi pontja és hozzászólás nincs. Köszönöm képviselőtársaim 
munkáját, az ülést 1823 órakor bezárom. 
 
 
 


