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ELŐTERJESZTÉS 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

2017. október 5-i nyilvános ülésére 
 
 
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2014. (XI.21.) önkormányzati 
rendelet 27. § (1) bekezdés e) pontjában előírtak szerint az alábbiakban adok tájékoztatást a lejárt 
határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról: 
 
 

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. 

 
 

Gombás Gáborral a termőföld haszonbérleti szerződés nem kötöttük újra, az egységes 
területalapú támogatást az önkormányzat megigényelte. A területet egy szomszédos 
gazdálkodóval kötött megállapodás alapján tartjuk gyommentesen.  
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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. 

 
A Nyirádi Községi Sport Egyesület elnökét tájékoztattuk a képviselő-testület döntéséről. 

 
 

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

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. tv. 83.§ (2) bekezdés b) és d) pontja, valamint a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI 
rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a Nyirádi Nyitnikék Óvodában a 2016/2017. nevelési 
évre vonatkozó beiratkozás időpontját 2017. április 25. és 2017. április 26. napján 8.00 órától 
– 16.30. óráig, az indítható óvodai csoportok számát 3 csoportban határozza meg.  
 
Az óvoda felvételi körzete Nyirád község közigazgatási területe. 
 
Felhívja az Intézményvezető figyelmét, hogy a beiratkozás során a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezések alapján járjon el. 
 
Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjon az óvodai beiratkozás idejéről és az 
óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról szóló közlemény közzétételéről. 
 
Felelős:    
a közzétételért: Nagy Gábor polgármester és Lovasi Erika jegyző 
a szülők értesítéséért: Szabóné Kecskés Mária intézményvezető 
 
Határidő:  közzétételre: 2017. március 24. 

szülők értesítésére: 2017. május 12.  
 
 

Az óvodai beiratkozás közzététele és a szülők értesítése megtörtént.  
 
 

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

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

 
A bölcsődei férőhelyek biztosítása az időközben megnyert TOP-1.4.1. pályázat keretében 
valósul meg.  
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
41/2017. (III.23.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezeteknek nyújtható 
önkormányzati támogatásokról szóló 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
önkormányzati rendelet), valamint az 5/2017. (II.23.) képviselő-testületi határozattal kiírt 
pályázati felhívás szerint, a benyújtott pályázata alapján a Nyirádi Nyugdíjas és Hagyományőrző 
Egyesület (8454 Nyirád, Óvoda köz 2., képviseli: Németh Jenő elnök) részére 2017. évben 
939.320 Ft (azaz Kilencszázharminckilencezer--háromszázhúsz forint) kulturális és működési 
célú támogatást nyújt. 
 
Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott részére 2017. április 20. 
napjáig, melynek fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésében, az 
„egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek” rovat terhére 
biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, valamint az önkormányzati rendeletben rögzített szabályok szerint a támogatottal 
támogatási szerződést kössön, valamint intézkedjen a támogatás átutalásáról. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2017. április 20. 
 

A pénzeszköz átadásról a támogatási megállapodást megkötöttük, a pénzeszköz átadásra 
került.  
 
 

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

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

 
A pénzeszköz átadásról a támogatási megállapodást megkötöttük, a pénzeszköz átadásra 
került.  
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
44/2017. (III.23.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezeteknek nyújtható 
önkormányzati támogatásokról szóló 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
önkormányzati rendelet), valamint az 5/2017. (II.23.) képviselő-testületi határozattal kiírt 
pályázati felhívás szerint, a benyújtott pályázata alapján az Összefogás Nyirádért Egyesület 
(8454 Nyirád, Petőfi Sándor u. 18., képviseli: Németh András elnök) részére 2017. évben 40.000 
Ft (azaz Negyvenezer forint) pályázati támogatást nyújt működési célú felhasználásra. 
 
Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott részére 2017. április 20. 
napjáig, melynek fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésében, az 
„egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek” rovat terhére 
biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, valamint az önkormányzati rendeletben rögzített szabályok szerint a támogatottal 
támogatási szerződést kössön, valamint intézkedjen a támogatás átutalásáról. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2017. április 20. 

 
A pénzeszköz átadásról a támogatási megállapodást megkötöttük, a pénzeszköz átadásra 
került.  
 
 

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

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezeteknek nyújtható 
önkormányzati támogatásokról szóló 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
önkormányzati rendelet), valamint az 5/2017. (II.23.) képviselő-testületi határozattal kiírt 
pályázati felhívás szerint, a benyújtott pályázata alapján a Kék Cinke Alapítvány (8454 Nyirád, 
Széchenyi utca 36., képviseli: Bokorné Tasner Márta elnök) részére 2017. évre 100.000 Ft (azaz 
Százezer forint) kulturális célú támogatást nyújt. 
 
Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott részére 2017. április 20. 
napjáig, melynek fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésében, az 
„egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek” rovat terhére 
biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, valamint az önkormányzati rendeletben rögzített szabályok szerint a támogatottal 
támogatási szerződést kössön, valamint intézkedjen a támogatás átutalásáról. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2017. április 20. 

 
A pénzeszköz átadásról a támogatási megállapodást megkötöttük, a pénzeszköz átadásra 
került.  
 
 

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

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

 
A pénzeszköz átadásról a támogatási megállapodást megkötöttük, a pénzeszköz átadásra 
került.  
 

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

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezeteknek nyújtható 
önkormányzati támogatásokról szóló 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
önkormányzati rendelet), valamint az 5/2017. (II.23.) képviselő-testületi határozattal kiírt 
pályázati felhívás szerint, a benyújtott pályázata alapján az Iskola a Gyermekeinkért 
Közalapítvány (8454 Nyirád, Szabadság u. 1., képviseli: Hoffmann István elnök) részére 2017. 
évben 150.000 Ft (azaz Egyszázötvenezer forint) pályázati támogatást nyújt kulturális célú 
felhasználásra. 
 
Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott részére 2017. április 20. 
napjáig, melynek fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésében, az 
„egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek” rovat terhére 
biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, valamint az önkormányzati rendeletben rögzített szabályok szerint a támogatottal 
támogatási szerződést kössön, valamint intézkedjen a támogatás átutalásáról. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2017. április 20 

 
A pénzeszköz átadásról a támogatási megállapodást megkötöttük, a pénzeszköz átadásra 
került.  
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
49/2017. (III.23.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezeteknek nyújtható 
önkormányzati támogatásokról szóló 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
önkormányzati rendelet), valamint a 5/2017. (II.23.) képviselő-testületi határozattal kiírt pályázati 
felhívás szerint, a benyújtott pályázata alapján a Községi Sportegyesület Nyirád (8454 Nyirád, 
Szabadság u. 3., képviseli: Fermos László elnök) részére 2017. évben 960.000 Ft (azaz 
Kilencszázhatvanezer forint) működési célú pályázati támogatást nyújt. 
 
Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott részére 2017. április 20. 
napjáig, melynek fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésében, az 
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„egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek” rovat terhére 
biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, valamint az önkormányzati rendeletben rögzített szabályok szerint a támogatottal 
támogatási szerződést kössön, valamint intézkedjen a támogatás átutalásáról. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2017. április 20 

 
A pénzeszköz átadásról a támogatási megállapodást megkötöttük, a pénzeszköz átadásra 
került.  
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
50/2017. (III.23.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezeteknek nyújtható 
önkormányzati támogatásokról szóló 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
önkormányzati rendelet), valamint a 5/2017. (II.23.) képviselő-testületi határozattal kiírt pályázati 
felhívás szerint, a benyújtott pályázata alapján a Nyirád Községért Alapítvány (8454 Nyirád, 
Szabadság utca 3., képviseli: Bodó Márta elnök) részére 2017. évben 460.000 Ft (azaz 
Négyszázhatvanezer forint) pályázati támogatást nyújt kulturális célú felhasználásra, valamint 
helyi rendezvényekhez támogatásához. 
 
Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott részére 2017. április 20. 
napjáig, melynek fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésében, az 
„egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek” rovat terhére 
biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, valamint az önkormányzati rendeletben rögzített szabályok szerint a támogatottal 
támogatási szerződést kössön, valamint intézkedjen a támogatás átutalásáról. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:   2017. április 20 

 
A pénzeszköz átadásról a támogatási megállapodást megkötöttük, a pénzeszköz átadásra 
került.  
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
51/2017. (III.23.) határozata 

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

 
A pénzeszköz átadásról a támogatási megállapodást megkötöttük, a pénzeszköz átadásra 
került.  
 

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

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 283.120 Ft támogatást nyújt a Nyirádi Római 
Katolikus Plébánia (a továbbiakban: Plébánia) javára, felhalmozási célú pénzeszköz átadás 
államháztartáson kívülre jogcímen, fejlesztési célra. 
 
A képviselő-testület a támogatás fedezetét az önkormányzat 2017. évi költségvetésében, az 
önkormányzat részére felajánlott képviselői tiszteletdíjakból képzett tartalék terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a támogatás átadásáról, átvételéről 
megállapodást kössön a Plébániával, és a pénzeszköz átadásról gondoskodjon. 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2017. április 20. 

 
A pénzeszköz átadásról a támogatási megállapodást megkötöttük, a pénzeszköz átadásra 
került.  
 
 

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

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Szeptember 4. utca 
aszfaltburkolattal történő felújítása 331 m hosszban és 3,5 m szélességben meleg aszfalt 
technológiával készüljön el. Az önkormányzat az árajánlatokat erre a technológiára kérje meg.  
 
A képviselő-testület a beruházás fedezetét, 6,8 millió Ft-ot az önkormányzat 2017. évi 
költségvetésében, beruházás előirányzatai terhére biztosítja. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2017. április 20 

 
 
A Szeptember 4. utca aszfaltburkolattal történő felújítása meleg aszfalt technológiával 
elkészült.  
 
 

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

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

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

 
választja meg.  
 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntésről a Veszprém Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének Elnökét tájékoztassa.  
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester  
Határidő:  2017. április 23. 

 
A Képviselő-testület határozatát a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlés Elnökének 
megküldtük. 

 
 

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

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 900.000 Ft támogatást nyújt a Civil Ház előtti 
terület térkövezésére és környezetének rendbetételére.  
 
A képviselő-testület a támogatás fedezetét az önkormányzat 2017. évi költségvetésében, az 
önkormányzat részére felajánlott képviselői tiszteletdíjakból képzett tartalék terhére biztosítja. 
 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2017. április 2 

 
A beruházás várhatóan 2018. tavaszán valósul meg.  
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
59/2017. (IV.28.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország 2017. 
évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) 
pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” című 
pályázatra. 

 
Pályázati alcél: 
ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztése, felújítása 
 
Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújítása (Nyirád, Szabadság u. 3.) 
 
Fűtéskorszerűsítés  3.069.041,- Ft 
Nyílászáró csere  1.933.059,- Ft 
Külső hőszigetelés  3.611.132,- Ft 
Akadálymentes WC kialakítása  7.023.966,- Ft 
 
Beruházás összköltsége:  15.637.198,- Ft 
Igényelt pályázati támogatás:  14.855.338,- Ft 
Az önkormányzat által vállalt 
saját forrás összege:  781.860,- Ft 
 

A képviselő-testület a 781.860 Ft, azaz Hétszáznyolcvanegyezer-nyolcszázhatvan forint önerő 
fedezetét az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a tartalék terhére biztosítja. 
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázat benyújtásáról 
intézkedjen. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester, Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  elektronikus úton: 2017. május 2. 16:00 óra 
   postai úton: 2017. május 3. 
 

 
Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” című pályázat 
benyújtásra került. 

 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
60/2017. (IV.28.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nagy Noémi 8400 Ajka, Béke u. 23. szám 
alatti lakos által a Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola intézményvezetői álláshelyének 
betöltésére beérkezett pályázatát véleményezte. A beérkezett pályázatot egyhangúlag 
támogatja, és javasolja az abban foglaltak megvalósítását. 

 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről a KLIK Pápai Tankerületi 
Központját (8500 Pápa, Mézeskalács u. 2.) értesítse. 

 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2017. május 8. 

 
 
A Képviselő-testület határozatát a KLIK Pápai Tankerületi Központjának megküldtük. 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
61/2017. (V.15.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a következők szerint módosítja az 59/2017. 
(IV.28.) határozatát: 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország 2017. 
évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) 
pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” című 
pályázatra. 
 
Pályázati alcél: 
ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztése, felújítása 
 
Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújítása (Nyirád, Szabadság u. 3.) 
 
Fűtéskorszerűsítés  3.069.041,- Ft 
Nyílászáró csere  1.933.059,- Ft 
Külső hőszigetelés  3.611.132,- Ft 
 
Beruházás összköltsége:  8.613.232,- Ft 
Igényelt pályázati támogatás:  8.182.570,- Ft 
Az önkormányzat által vállalt 
saját forrás összege:  430.662,- Ft 

 
A képviselő-testület a 430.662 Ft, azaz Négyszázharmincezer-hatszázhatvankettő forint önerő 
fedezetét az önkormányzat 2017. évi költségvetésében, a tartalék terhére biztosítja. 
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A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a pályázati hiánypótlás benyújtásáról 
intézkedjen. 
 
Felelős:   Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  elektronikus úton: 2017. május 17. 
   postai úton: 2017. május 17. 
 

 
Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” című pályázat 
hiánypótlása benyújtásra került. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
71/2017. (V.25.) határozata 

 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) 
bekezdésében foglaltak szerint Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalta és jóváhagyja a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi ellátásáról 
készített átfogó értékelést. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy intézkedjen az értékelés Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére történő megküldéséről. 
 
Felelős:   Lovasi Erika jegyző 
Határidő:   2017. június 9. 

 
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi ellátásáról készített átfogó 
értékelést a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának megküldtük. 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
75/2017.(V.25.) határozata 

 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete utasítja a Jegyzőt, hogy a következő 
képviselő-testületi ülésre készítsen kimutatást az önkormányzati adóhatóság a helyi adó és 
gépjárműadó vonatkozásában a százezer forintot elérő, 365 napon keresztül folyamatosan 
fennálló adótartozással rendelkező adózókról. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő: 2017. június 30. 

 
A kimutatás a képviselő-testületi ülésre elkészült.  
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
78/2017. (VI.19.) határozata 

 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatásra Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. 
évi XC. törvény 3. melléklet II. 4. a) pontjában foglaltak szerint. 
 
A pályázat célja az önkormányzat tulajdonában lévő Művelődési Ház – közösségi színtér – 
technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása. 
 
A képviselő-testület a következő fejlesztések megvalósításáról dönt: 
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Beszerezni kívánt eszközök megnevezése Bruttó ár (Ft) 

- 60 db kárpitos szék 660.000 Ft 

Nyirád, Petőfi u. 18. alatti közösségi színtérben (hrsz 842/4) a 
művelődési házban, az újonnan kialakított közösségi helyiségben, 
(amely helyt ad a helyi civil szervezetek összejövetelinek, 
rendezvényeinek) szükség van sötétítő és fényáteresztő 
függönyökre: 
- 3 db 350 cm (széles)×210 cm (magas) fényzáró (blackout) 
sötétítő függöny, és 
- 3 db 350 cm (széles)×210 cm (magas) fényáteresztő függöny. 

99.000 Ft 

- 10 db asztal (150 cm x 100 cm) 400.000 Ft 

- 4 db kétajtós, polcos szekrény (120 cm x 180 cm x 55 cm) 240.000 Ft 

- 1 db projektor (3300 lumen, WXGA felbontás, 10.000:1 kontraszt) 140.000 Ft 

- 1 db hangosítás kiépítése (2x200W, MP3-USB/SD olvasóval, 
mikrofon, stb. csatlakozási lehetőséggel) 280.000 Ft 

összesen eszközök: 1.819.000 
Ft 

 
 
Beruházási költség: bruttó 1.819.000 Ft 
 
A képviselő-testület a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrészeként (45%) 
819.000 Ft-ot különít el az önkormányzat 2017. évi költségvetésében, a K6 rovaton belül a 
közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze soron. 
 
Igényelt pályázati támogatás: 1.000.000 Ft. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázat elkészítésére és 
benyújtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester és Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2017. június 23. 

 
A közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra a pályázat benyújtásra került.  
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
83/2017. (VII.26.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be „A vidéki térségek 
kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére – Helyi 
termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztésére, közétkeztetés fejlesztésére” kiírt 
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú felhívás 2. célterületére, azzal a céllal, hogy a 
közétkeztetésünket fejlessze egy 48 férőhelyes korszerű mellékhelyiséggel és mozgássérült WC-
vel ellátott, 85 m2-es étkezde létrehozásával, amelyet az önkormányzat által fenntartott konyha 
bővítésével valósítunk meg.  

 
Támogatási igény: 19.543.685 Ft  
Önkormányzati önerő:   6.514.562 Ft  
Összesen: 26.058.247 Ft 

 
A képviselő-testület az önerő fedezetét az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a tartalék 
terhére biztosítja. 
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A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a pályázat benyújtásáról intézkedjen. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2017. július 31. 

 
A Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztésére, közétkezés 
fejlesztésére” kiírt pályázat benyújtásra került.  
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
94/2017. (VIII.10.) határozata 

 
1. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirád, 911/48 hrsz-ú, 1024 m2 

nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű, önkormányzati tulajdonú ingatlanból 42 m2 
nagyságú területet értékesíteni kíván. 
 

2. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2013. (IV.8.) 
önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdésének figyelembevételével ezen önkormányzati 
vagyont a képviselő-testület pályázati eljárás mellőzésével kívánja értékesíteni. 
 

3. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ingatlan szakértői értékbecslését 
rendelje meg, majd az ingatlan értékének ismeretében értékesítse az ingatlant. 
 

4. Az ingatlan értékesítésével kapcsolatos minden költség a vevőt terheli. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2017. szeptember 20. 

 
Az ingatlan értékesítése folyamatban van.  
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
95/2017. (VIII.10.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország 2017. évi 
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet I. 9. pont szerinti „a települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása” című 
pályázatra. 
 
A képviselő-testület a pályázatát 120 m3 kemény lombos fafajta mennyiségre nyújtja be. 
 
A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében a 120 m3 szociális célú tűzifa 
vásárlásához 1000 Ft/erdei m3 + áfa önrészt biztosít. 
 
Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a támogatás 
igénybejelentésének elkészítéséről és a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásáról 
gondoskodjon. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 

 Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  elektronikus rögzítés: 2017. augusztus 25. 16:00 óra 
 papír alapon történő beadás: 2017. augusztus 28. 

 
 
 
„A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
támogatása” pályázat benyújtásra került.  
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
97/2017. (VIII.10.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. augusztus 21. napjától a 
bölcsőde beindításáig, azaz 2018. október 31. napjáig határozott időre a Nyirádon élő 0-
6 éves korú gyermekek fejlesztésére részmunkaidős logopédust alkalmaz. 
 
A foglalkoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
Az illetmény és egyéb juttatások összegét a képviselő-testület az önkormányzat 2017. 
évi költségvetésében a 2016. évi pénzmaradvány terhére biztosítja.  
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: 2017. augusztus 21. 

 
A részmunkaidős logopédus kinevezése megtörtént.  
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
98/2017. (VIII.10.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy konzorciumi 
együttműködő lesz a Nagycsaládosok Nyirád Környéke Egyesületével a TOP-5.3.1-16 
Helyi identitás és kohézió erősítése Operatív Program keretében a „Helyi identitás és 
kohézió erősítése Nyirádon” című pályázat megvalósításában.  
 
Tervezett támogatás összege 55.000.000 Ft.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi együttműködési 
megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: 2017. szeptember 1. 

 
A már hivatalosan is bejegyzett, rendezett cégbírósági okmányokkal rendelkező 
Nagycsaládosok Nyirád Környéke Egyesülettel megkötöttük a konzorciumi egyműködési 
megállapodás.  
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
99/2017. (VIII.10.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzati Nyári Napközis 
Napokon részt vett pedagógusok/segítők részére bruttó 5.785 Ft/nap/alkalom összegű 
díjazást állapít meg. 
 
A képviselő-testület a fenti megbízási díjak összegét az önkormányzat 2017. évi 
költségvetésében az előző évi pénzmaradvány terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződések 
elkészítésére és aláírására. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2017. szeptember 1. 
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A pedagógusok/segítők megbízási szerződései aláírásra kerületek, részükre a megbízási díj 
kifizetésre került.  
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
100/2017. (VIII.10.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a MEDICOPTER Alapítvány (1083 
Budapest, Rákóczi út 51.) részére 50 000 Ft azaz Ötvenezer forint pénzadományt nyújt, 
a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. mentéstechnikai eszközeinek korszerűsítésére. 
 
A képviselő-testület a fenti támogatást az önkormányzat 2017. évi költségvetésében az 
előző évi pénzmaradvány terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy intézkedjen az támogatás 
átutalásáról az Alapítvány 1170 5008-2047 7873 számú számlaszámára. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: 2017. augusztus 25. 

 
A Medicopter Alapítvány részére a támogatás átutalásra került.  
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
101/2017. (VIII.10.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat 
Alapítvány részére 50 000 Ft azaz Ötvenezer forint pénzadományt nyújt, az Ajkai 
Mentőállomás mentéstechnikai eszközeinek korszerűsítésére, LIFEPAK 15 defibrillátor 
vásárlására. 
 
A képviselő-testület a fenti támogatást az önkormányzat 2017. évi költségvetésében az 
előző évi pénzmaradvány terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy intézkedjen az támogatás 
átutalásáról az Alapítvány CITI Bank 1080 0007-6816 4029 számú számlaszámára. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: 2017. augusztus 25. 

 
Az Országos Mentőszolgálat részére a támogatás átutalásra került.  
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
102/2017. (VIII.10.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 200 000 Ft, azaz Kétőszázezer forint 
értékben sportszereket vásárol, melyeket a Nyirád Községi Sport egyesület részére ad át 
tartós használatra.  
 
A képviselő-testület a fenti támogatást az önkormányzat 2017. évi költségvetésében az 
előző évi pénzmaradvány terhére biztosítja. 
 
Felelős:Nagy Gábor polgármester 
Határidő: 2017. augusztus 25 

 
A sportszerek Nyirádi Községi Sport Egyesület részére tartós használatra átadásra kerültek.  
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
105/2017. (VIII.30.) határozata 

 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a kistelepülési 
önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására Magyarország 2017. évi 
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 12. pontjában 
foglaltak szerint. 

 
A pályázat célja az önkormányzat tulajdonában lévő Művelődési Ház vizes blokkjának 
felújítása.  

 
Beruházási költség összesen: bruttó 1.588.919 Ft 
 
Igényelt pályázati támogatás összege: 1.588.919 Ft. 
 
Az árajánlatban szereplő költség nem haladja meg az önkormányzatot megillető 
támogatás összegét, ezért önerő biztosítása nem szükséges.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázat elkészítésére 
és benyújtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester és Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  elektronikus feltöltés lezárása: 2017. szeptember 7. 16:00 

 papír alapon történő benyújtás: 2017. szeptember 8. 
 
A kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására a 
pályázatot benyújtottuk.  
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
106/2017. (VIII.30.) határozata 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
temetőgondnoki feladatok elvégzésre egy megfelelő embert bízzon meg, és részére 
maximum bruttó 30.000 Ft/hó összegű díjazást állapítson meg. 
 
A képviselő-testület a fenti megbízási díj összegét az önkormányzat 2017. évi 
költségvetésében az előző évi pénzmaradvány terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés elkészítésére és 
aláírására. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2017. szeptember 1. 

 
 
A temetőgondnoki feladatok elvégzésére a megbízási szerződés aláírása megtörtént.  
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Határozati javaslat: 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
……….. határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja / a következő módosítással fogadja 
el / a következő kiegészítéssel fogadja el a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
Kérem a Képviselő-testület tisztelt Tagjait beszámolóm megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
Nyirád, 2017. szeptember 29. 
 
 
 


