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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. szeptember 14. 1700 óra 
 
A képviselő-testületi ülésre meghívottak: 
1. Horváth Zoltán   alpolgármester 
2. Andrónyi Miklós  képviselő 
3. Csikány RóbertÁrpádné 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 Nyirád Polgárőr Egyesület elnöke 
7. Lovasi Erika   jegyző 
8. Molnárné Farkas Rita  Nyirádi Szociális Segítő Központ intézményvezetője 
9. Szabóné Kecskés Mária Nyirádi Nyitnikék Óvoda óvodavezető 
10. Tasner Istvánné   élelmezésvezető 
11. Óvodai Szülők Közössége és  

Nyirád Községért Alapítvány    Bodó Márta  
12. Iskolai Szülők Közössége    Molnárné Mencseli Katalin 
13. Kék Cinke Alapítvány     Bokorné Tasner Márta 
14. Nyirád és Térsége Nagycsaládosainak  

Közhasznú Egyesülete     Molnárné Budai Angelika 
15. Nyirádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület   Németh András 
16. Iskola a Gyermekeinkért Közalapítvány   Hoffmann István 
17. Nyirád Községi Sport Egyesület   Fermos László 
18. Rókadombi Horgász Egyesület    Vajai László 
19. Nyirádi Testépítő Klub     Kovács András 
20. Veszprém Megyei Mozgássérültek Egyesülete  

Halimba, Szőc, Nyirád Csoportja    Kovács Tibor 
Nyirád község lakossága 
 
Az ülésen jelen vannak:  

1. Nagy Gábor  polgármester 
2. Horváth Zoltán  alpolgármester 
3. Andrónyi Miklós  képviselő 
4. Csikány Róbertné képviselő 
5. Németh Jenő  képviselő 
6. Papp Attila   képviselő 
 
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 
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Nagy Gábor polgármester 
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait és a jelenlévőket. Megállapítom, hogy a 
képviselő-testület 7 tagjából 6 fő van jelen, az ülés határozatképes. Németh András 
képviselő távolmaradását előre jelezte. 
 
Kérdezem, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban van-e 
módosító javaslat? Megállapítom, hogy módosító javaslat nincs, a mai ülés napirendje a 
következő: 
 
 
1. Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2017. I. félévi 

gazdálkodásáról 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

2. Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelete módosításának 
megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

3. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok 
számáról szóló rendelt megalkotása 
Előterjesztő: Lovasi Erika jegyző 
 

4. A környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról 
szóló rendelet módosításának megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

5. Egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosítása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

6. Vegyes ügyek 
Parkoló helyekről és a parkolás rendjéről szóló rendelet megalkotása 
Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata 
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1. Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2017. I. féléves gazdálkodásáról 
 
Nagy Gábor polgármester 
Képviselő-társaim megkapták az írásos előterjesztést. Emlékezzetek vissza, hogy az idei 
költségvetést úgy alakítottuk ki együtt, hogy az előző év teljesített adatait vettük alapul és 
semmilyen plusz kiadást nem hagytunk jóvá. Sem az intézményeknél, sem az 
önkormányzatnál. Az már kérdés, hogy a munkamegbeszélések során teljes egyetértés 
alakult ki abban, ha úgy alakul mire fogunk beruházni. Egy elégé feszes, szűkre szabott 
költségvetéssel kezdtük el az évet.  
Jó hír, ha elolvastattok az anyagot, hogy az intézmények közül az egyik 100.000 forint 
bérköltséggel lépte át a tervezett keretet, egy helyettesítés miatt. Ez azt jelenti, hogy 
tökéletesen jóltervezetten működik a gazdálkodásunk. Az Szociális Segítő Központ 
esetében 10.000 Ft, az óvoda esetében 100.000 Ft kerettúllépésről van szó. A terveknek 
megfelelően bérmegtakarítások történtek, hiszen a takarító női és a hivatalsegédi státusz 
összevonásával bérmaradvány fog jelentkezni a II. félévben. Várom a kérdéseket, 
észrevételeket.  
 
Nagy Gábor polgármester 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a Nyirádi Szociális Segítő 
Központ 2017. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló előterjesztés szerinti 
elfogadásáról! 
 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

109/2017. (IX.14.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
 

7.354 eFt teljesített bevétellel  
7.014 eFt teljesített kiadással  

 
elfogadja a Nyirádi Szociális Segítő Központ 2017. I. féléves 
gazdálkodásáról szóló beszámolót. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérem, szavazzunk a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2017. I. féléves gazdálkodásáról szóló 
beszámoló előterjesztés szerinti elfogadásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
110/2017. (XI.14.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
 

21.831 eFt teljesített bevétellel és 
21.661 eFt kiadással  

 
elfogadja a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2017. I. féléves gazdálkodásáról szóló 
beszámolót. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérem, szavazzunk Nyirád Község Önkormányzata és intézményei 2017. I. féléves 
gazdálkodásáról szóló beszámoló előterjesztés szerinti elfogadásáról! 
 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
111/2017. (XI.14.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
 

198.437 eFt teljesített bevétellel és 
146.385 eFt teljesített kiadással  

 
elfogadja Nyirád Község Önkormányzata és intézményei 2017. I. féléves 
gazdálkodásáról szóló beszámolót. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

A beszámoló e jegyzőkönyv 1. melléklete 
 
 

 
 
2. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE 
MÓDOSÍTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
A napirendi pont az előbb elhangzott első féléves költségvetés módosítása. Jelentős 
túllépés van az önkormányzati beruházások soron, amelyek céljáról, mi a korábbi 
munkamegbeszéléseken vagy testületi üléseken közösen határoztunk és hajtottunk végre. 
Ezek is mind benne vannak a módosításban. Minden beruházás a tartalék terhére megy. 
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Ebből lett megvalósítva a temető tereprendezési munkája, a rendőrlakás felújítása, a 
logopédusi bér, a pályázati önrészek, a falunap, a disznóvágás. Ezek voltak a plusz 
kiadások, amik megterhelték a tartalékot. A végeredmény az, hogy most jelenleg közel 41 
millió forintunk van a megtakarítási részen, amely szabadon felhasználható lenne. Várom 
az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseket, véleményeket. Megállapítom, hogy 
hozzászólás nincs.  
 
Kérem, először szavazzunk a Nyirádi Szociális Segítő Központ 2017. évi költségvetésének 
előterjesztés szerinti módosításáról! 
 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
112/2017. (IX.14.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
 

14.297 e Ft bevételi és 
14.297 e Ft kiadási főösszegre 

 
módosítja a Nyirádi Szociális Segítő Központ 2017. évi költségvetését. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester és  

Molnárné Farkas Rita, a Nyirádi Szociális Segítő Központ vezetője 
Határidő: azonnal 

 
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérem, szavazzunk a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2017. évi költségvetésének előterjesztés 
szerinti módosításáról! 
 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
113/2017. (IX.14.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
 

44.615 eFt bevételi és 
44.615 e Ft kiadási főösszegre 

 
módosítja a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2017. évi költségvetését. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester és  

Szabóné Kecskés Mária, a Nyirádi Nyitnikék Óvoda vezetője 
Határidő: azonnal 
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Nagy Gábor polgármester 
Kérem, szavazzunk az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet 
előterjesztés szerinti módosításáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2017. (IX.15.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
1/2017. (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A módosító rendelet e jegyzőkönyv 2. melléklete, 

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 1/2017. (III.8.) rendelet  
e jegyzőkönyv 3. melléklete 

 
 
3. A HELYI NÉPSZAVAZÁS KEZDEMÉNYEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES 
VÁLASZTÓPOLGÁROK SZÁMÁRÓL SZÓLÓ RENDELT MEGALKOTÁSA 
 
 
Lovasi Erika jegyző: 
A Kormányhivatal célellenőrzést végzett és megállapította, hogy helytelenül szerepel az 
SZMSZ-ben, ezért azt a részt hatályon kívül helyezzük és egy négy paragrafusból álló 
rendeletet alkotunk.  
 
Németh Jenő képviselő: 
Maradt a 20%? 
 
Lovasi Erika jegyző: 
Igen. Várom az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseket, véleményeket. Megállapítom, 
hogy hozzászólás nincs.  
 
Nagy Gábor polgármester: 
Kérem, szavazzunk a helyi népszavazás kezdeményezéshez szükséges választópolgárok 
számáról szóló rendelet előterjesztés szerinti megalkotásáról! 
 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2017. (IX.15.) önkormányzati rendelete 

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 
 

A rendelet  
e jegyzőkönyv 4. melléklete 
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4. A KÖRNYEZETVÉDELEMRŐL, KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS AZ 
ÁLLATTARTÁSRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Nagy Gábor polgármester:  
Ez a napirendi pont már szerepelt az előző testületi ülésen. Egy nyirádi lakos 
kezdeményezésére lett beterjesztve, ami arról szól – és a határozati javaslat is úgy 
fogalmazódott meg -, hogy ünnepnapokon ne lehessen gépi üzemeltetésű kerti 
eszközöket használni. Az ünnepnapokat ki szeretném egészíteni a búcsú napjával. 
 
Andrónyi Miklós képviselő:  
Szerintem a búcsú benne van eleve, hiszen az indoklásban szerepel a vasárnap és fel 
voltak sorolva az ünnepnapok.  
 
Lovasi Erika jegyző 
A vasárnapok nincsenek benne, pünkösd van benne és pünkösd után van a búcsú.  
 
Nagy Gábor polgármester:  
Kérdésem, hogy egyetértés van abban, hogy az ünnepnapok és a búcsú napján ez így 
legyen? 
 
Papp Attila képviselő:  
Igen. 
 
Andrónyi Miklós képviselő: 
Elnézést, az én szememben az ünnepnap a vasárnap és a felsorolt napok. És ebben 
benne van a búcsú napja is.  
 
Nagy Gábor polgármester:  
Számomra a vasárnap ilyen szempontból nem ünnepnap. Vasárnapok kivételével 
egyetértés van abban, hogy az ünnepnapokon és a búcsú napján ne lehessen motoros 
kerti eszközökkel dolgozni? 
 
A képviselők egyetértenek a javaslattal.  
 
Nagy Gábor polgármester:  
Ez a kiindulási alap ehhez jön még, hogy beszéljük meg mi legyen a vasárnapokkal. 
Németh András képviselőtársunk az előző ülésen elmondta, hogy a rendeletben csak 
javaslatként fogalmazzuk meg vasárnapra és a hétvégékre vonatkozóan a motoros kerti 
gépek használatát. Javaslatot teszünk arra, hogy reggel 7,00 előtt és ebédidőben ne 
használják embertársainkra tekintettel. Kérdésként merült fel jegyző asszonyban, hogy mi 
van akkor, ha nem tartja be? Mit teszünk akkor? Eljárni nem igazán tudunk, viszont 
rengetek meddő vitát húzunk magunkra. Ugyanakkor az együttélésnek számomra nagyon 
szimpatikus megközelítése az, hogy javasoljuk. Ezt kiplakátoljuk, megkapják levélben.  
 
Andrónyi Miklós képviselő: 
Én belevennem a vasárnapot.  
 
Nagy Gábor polgármester:  
Csak az a gond, hogy a faluban 10-15 család van, vagy még több, akik külföldön 
dolgoznak és hétvégén jönnek haza. Vagy örökösök vannak, akik hazarohannak egyszer 
az ország másik végéről.  
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Papp Attila képviselő:  
Sokkal több ilyen család van.  
 
Papp Attila képviselő:  
Én nem javaslom a vasárnapot, abszolút nem értek vele egyet. 52 vasárnap van egy 
évben, rengetek ember csak vasárnap tudja elvégezni a ház körüli teendőit. Sokan 
dolgoznak folyamatos műszakban is. Első körben én a vasárnapot nem tenném bele. 
Kellőképpen előkészítve Nyírlevélben a falu elé vinni, azt támogatom, de most 
előkészületlenül nem. Javaslatként sem.  
 
Nagy Gábor polgármester:  
A javaslat arról szólna, hogy reggel hét előtt és a déli órákban, ha lehet, ne használjanak 
motoros kerti eszközöket.  
 
Papp Attila képviselő:  
Nem, nincs előkészítve. Ha egy-két cikkel meg lenne szellőztetve ez a téma és az 
emberek gondolkoznának rajta, akkor igen. Az emberek tiltásként fogják fel a javaslatot is.  
 
Németh Jenő képviselő: 
Bele kellene fogalmazni, hogy az együttélés szabályainak megfelelően, úgy végezzék a 
kert körüli teendőiket, hogy vasárnapi napokon ne, így nem lehet belekötni.  
 
Nagy Gábor polgármester:  
Ilyesmire gondolok én is.  
 
Horváth Zoltán alpolgármester:  
Egyetértek Papp Attila képviselőtársammal, nem szabad előkészítetlenül nem lehet ezzel 
megkeresni az embereket. Ez csak egy javaslat lenne, ezzel megpróbáljuk felkészíteni 
őket a későbbi szabályok elfogadására, betartására.  
 
Papp Attila képviselő:  
Azzal készíted fel, ha a következő Nyírlevélben hozunk fel nekik példákat és elmondjuk, 
hogy nagyon sok bejelentés érkezett, hogy vasárnap nem tudnak pihenni stb. Tehát egy 
ilyen előkészítés után, tavasszal nekifutni ennek. Ezt maximálisan tudom támogatni. 
 
Lovasi Erika jegyző: 
Most meg jön a fűzrészelési szezon.  
 
Németh Jenő képviselő: 
Akár példákat is hozhatunk, mert vannak olyan települések, pl.: Balatonfüreden szombat, 
vasárnap tilos ilyen tevékenységet végezni.  
 
Nagy Gábor polgármester:  
Javaslatként hangzott el, Papp Attila és Németh Jenő képviselők részéről, hogy 
jelentessük meg a Nyírlevélben egy cikket a közösségi együttélés szabályairól. Andrónyi 
Miklós képviselő, javasolja, hogy a vasárnapi napokon ne lehessen ilyen jellenű 
tevékenységet folytatni a településen.  
 
Andrónyi Miklós képviselő: 
Szeretném, ha módosításként belevennénk, hogy a robbanó motoros eszközök mellett 
kerüljön bele a rendeletbe az elektromos eszközök is. Ugyan kisebb decibellel működő 
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berendezések, de ugyanúgy zavarhatja a szomszédot. Olyan gondolok, mint szalagfűrész, 
flex, stb..  
 
Nagy Gábor polgármester:  
Kiegészüljön azzal, hogy az elektromos és robbanó motoros eszközöket munkaszüneti 
napokon, búcsú napján és december 24-én használni tilos.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérem, szavazzunk az önkormányzat a környezetvédelemről, közterületek használatáról 
és az állattartásról szóló 6/2001. (V.11.) önkormányzati rendelet módosításáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2017. (IX.15.) önkormányzati rendelete 

a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról szóló 
6/2001. (V.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A módosító rendelet e jegyzőkönyv 5. melléklete, 

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 6/2001. (V.11.) rendelet  
e jegyzőkönyv 6. melléklete 

 
 
 
 
5. EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 
 
Nagy Gábor polgármester: 
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Arról van szó, hogy a háziorvos 2017. 
szeptember 1-jétől a rendelő tisztán tartását saját hatáskörében oldja meg. Az eddigi 
önkormányzati hozzájárulást nem kell fizetnie, az önkormányzat fizet a részére 26.000 Ft 
fenntartási hozzájárulást. Várom az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseket, 
véleményeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs.  
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérem, szavazzunk az egészségügyi feladat-ellátási szerződés előterjesztés szerinti 
módosításáról! 
 
 
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 

114/2017. (IX.14.) határozata 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 111/2012. (XII.13.) 
határozattal elfogadott egészségügyi feladatellátási szerződés 7. és 21. pontját az 
alábbiak szerint módosítja:  
 

„7. Az önkormányzat 2017. szeptember 1-jétől minden hónap 10. napjáig 
26.000 Ft-ot, azaz Huszonhatezer forintot fizet Működtető részére a 
rendelő takarításához történő hozzájárulás címén. A telefondíj, 
postaköltség, internet előfizetés költségeit a Működtető viseli. 
 
21. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az egészségügyről 
szóló 1997. évi CLIV. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, az 
önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tv. végrehajtásáról szóló 
313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, a háziorvosi a házi gyermekorvosi és 
fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet, valamint más 
egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.” 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított, egységes szerkezetű 
szerződést dr. Huszágh Lívia háziorvossal írja alá. 

 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2017. szeptember 15. 

 
 
Vegyes ügyek 
 
Top pályázat felhatalmazás  
 
Nagy Gábor polgármester: 
2016-ban született két olyan határozat, melyben felhatalmaztatok arra, hogy TOP-4.1.1-15 
kódszámú Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen című projekttel kapcsolódó, illetve 
A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című felhívása keretében megvalósítandó 
Bölcsőde létesítése Nyirád településen című projekttel dokumentumokat aláírjak és a 
szükséges intézkedéseket megtegyem. Most már aktuális a bölcsődei pályázat is. 
Rengetek olyan szerződés van, amit elvileg be kelleni hoznom elétek, de lehet, hogy 5.000 
Ft-ról van szó. Ne kelljen mindent elétek hoznom, úgy is ellenőrzi a pályázatot az EU, a 
Magyar Államkincstár.  
Javaslatom, hogy hatalmazzatok fel arra, hogy a pályázatok tekintetében 
dokumentumokat aláírjak és a szükséges intézkedéseket megtegyem. A napi munka 
megkönnyítése érdekében kérem ezt tőletek. Várom a kérdéseket, véleményeket. 
 
Németh Jenő képviselő: 
Én a magam részéről felhatalmazlak, csak az információ áramlás érdekében kérlek, hogy 
a következő üléseken tájékoztass minket, hogy mi történt a pályázatokkal kapcsolatban.  
 
Nagy Gábor polgármester: 
Természetesen.  
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Nagy Gábor polgármester 
Kérem, hogy először szavazzunk az „Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen” című 
projekthez szükséges polgármesteri felhatalmazásról! 
 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
115/2017. (IX.14.) határozata 

 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

keretében megvalósítandó projekt benyújtására és megvalósítására 
vonatkozó felhatalmazásról 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 42/2016. (III.22.) határozatát az 

alábbiak szerint módosítja: 
 

a Terület és Településfejlesztési Operatív Program TOP-4.1.1-15 kódszámú 
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című felhívása keretében 
megvalósítandó Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen című projekt 
benyújtásával egyetért, egyúttal felhatalmazza Nagy Gábor polgármestert, hogy a 
2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI. 5.) Korm. 
rendeletben foglalt szabályok szerint a támogatási kérelem benyújtásáról szóló 
Konzorciumi Együttműködési Megállapodást és az egyéb kapcsolódó 
dokumentumokat aláírja, illetve a szükséges intézkedéseket megtegye. 

 
Indoklás: 
 

1. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 59/2014. (X.21.) határozatával a 
Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011. (IV.15.) 
önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésében és a 44. § (1) bekezdésében foglaltak 
szerint saját tagjai közül társadalmi megbízatású alpolgármestert választott.   
Az alpolgármester 2014. október 21. napjától Nagy Gábor lett. 

2. A 2014. október 12. napján megválasztott polgármester, Sarkadi-Nagy András János 
polgármesteri tisztsége a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 69.§ (1) i) pontja alapján, halála miatt  
2015. december 29. napjával megszűnt.  
Ettől az időponttól, a Mötv. 74.§ (1) bekezdése értelmében a helyettesítést teljes 
jogkörben, mint alpolgármester, Nagy Gábor látta el. 

3. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 42/2016. (III.22.) határozatában a 
projekt benyújtására és az ezzel kapcsolatos egyéb kapcsolódó dokumentumok 
aláírására, intézkedések meghozatalára Nagy Gábor alpolgármestert, mint az 
Önkormányzat akkor illetékes képviselőjét, hatalmazta fel.  

4. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. 
törvény 20.§ (5) bekezdése alapján Nyirád Helyi Választási Bizottsága 2016. január 7-
én időközi választást tűzött ki 2016. április 3. napjára. 

5. Nagy Gábor a 2016. április 3-án megtartott időközi polgármester választáson 
jelöltként indult, a választás eredményes volt, a megválasztott polgármester Nagy 
Gábor - korábbi alpolgármester – lett. 
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6. Nyirád Község Önkormányzata megállapítja, hogy Nagy Gábor polgármester 

jogosult, és a fentiek alapján jogosult volt a támogatási kérelemhez, illetve a 
projekthez kapcsolódó kötelezettség vállalások, valamint nyilatkozatok, továbbá a 
szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 

 
Nagy Gábor polgármester 
Kérem, hogy először szavazzunk a „Bölcsőde létesítése Nyirád településen” című 
projekthez szükséges polgármesteri felhatalmazásról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
116/2017. (IX.14.) határozata 

 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

keretében megvalósítandó projekt benyújtására és megvalósítására 
vonatkozó felhatalmazásról 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 41/2016. (III.22.) határozatát az 

alábbiak szerint módosítja: 
 

a Terület és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.4.1-15 kódszámú A 
foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című felhívása keretében 
megvalósítandó Bölcsőde létesítése Nyirád településen című projekt 
benyújtásával egyetért, egyúttal felhatalmazza Nagy Gábor polgármestert, hogy a 
2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI. 5.) Korm. 
rendeletben foglalt szabályok szerint a támogatási kérelem benyújtásáról szóló 
Konzorciumi Együttműködési Megállapodást és az egyéb kapcsolódó 
dokumentumokat aláírja, illetve a szükséges intézkedéseket megtegye. 

 
Indoklás: 
 

1. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 59/2014. (X.21.) határozatával a 
Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011. (IV.15.) 
önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésében és a 44. § (1) bekezdésében foglaltak 
szerint saját tagjai közül társadalmi megbízatású alpolgármestert választott.   
Az alpolgármester 2014. október 21. napjától Nagy Gábor lett. 

2. A 2014. október 12. napján megválasztott polgármester, Sarkadi-Nagy András János 
polgármesteri tisztsége a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 69.§ (1) i) pontja alapján, halála miatt  
2015. december 29. napjával megszűnt.  
Ettől az időponttól, a Mötv. 74.§ (1) bekezdése értelmében a helyettesítést teljes 
jogkörben, mint alpolgármester, Nagy Gábor látta el. 

3. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 42/2016. (III.22.) határozatában a 
projekt benyújtására és az ezzel kapcsolatos egyéb kapcsolódó dokumentumok 
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aláírására, intézkedések meghozatalára Nagy Gábor alpolgármestert, mint az 
Önkormányzat akkor illetékes képviselőjét, hatalmazta fel.  

4. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. 
törvény 20.§ (5) bekezdése alapján Nyirád Helyi Választási Bizottsága 2016. január 7-
én időközi választást tűzött ki 2016. április 3. napjára. 

5. Nagy Gábor a 2016. április 3-án megtartott időközi polgármester választáson 
jelöltként indult, a választás eredményes volt, a megválasztott polgármester Nagy 
Gábor - korábbi alpolgármester – lett. 

6. Nyirád Község Önkormányzata megállapítja, hogy Nagy Gábor polgármester 
jogosult, és a fentiek alapján jogosult volt a támogatási kérelemhez, illetve a 
projekthez kapcsolódó kötelezettség vállalások, valamint nyilatkozatok, továbbá a 
szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 

 
 
Közvilágítás 
 
Nagy Gábor polgármester: 
 
Az önkormányzat ajánlatot kért a NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt-től az 
önkormányzat közigazgatási területén található korszerűtlen közvilágítási berendezések 
ajánlattevő költségén megvalósuló korszerűsítésér, a korszerűsített eszközök bérlésére és 
üzemeltetésére.  
Horváth Zoltán alpolgármesterrel és Papp Attila képviselővel bejártuk este a falut, 6-7 
helyen találtunk kipótolni való. Ezt jeleztem a szolgáltató felé, ők beépítették a 
szerződésbe. Ami annyit jelent, hogy a plusz lámpatestek úgy kerülnek nekünk költségbe, 
hogy a szerződés lefutása 2-3 hónappal meghosszabbodik, az ESZKO alapú 
finanszírozásba bekerülne. Arról volt döntésünk a szerződéssel kapcsolatos tárgyalásokat 
lefolytathatom a szolgáltatóval. A szolgáltatási szerződést tegnap este folyamán 
megküldték részünkre.  
Amennyiben a képviselő-testület a tervezetben foglaltakat elfogadhatónak tartja, 
hatalmazza fel a polgármestert a szerződés aláírására. Kérem, szavazzunk! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
117/2017. (IX.14.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete szerződést köt a NEG Nemzeti 
Energiagazdálkodási Zrt.-vel (a továbbiakban: NEG Zrt.) (1027 Budapest, Kapás 
utca 6-12.) közvilágítás korszerűsítésére és üzemeltetésére. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a NEG Zrt.-vel a közvilágítás 
korszerűsítési és üzemeltetési szerződést aláírja. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2017. október 30. 
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Nagycsaládosok Nyirád és Környéki Egyesülete  
 
 
Nagy Gábor polgármester: 
Tájékoztatom a képviselőket, hogy megérkezett a konzorciumi együttműködési 
megállapodás a Nagycsaládosok Nyirád és Környéke Egyesületével, melynek aláírásáról 
már korábban döntött a testület. Tájékoztatlak benneteket, hogy közeljövőben aláírásra 
kerül az együttműködési megállapodás. 
 
 
Falunap 
 
 
Nagy Gábor polgármester: 
A falunapi bállal kapcsolatban Horváth Zoltán alpolgármesterrel, Andrónyi Miklós és Papp 
Attila képviselőkkel már beszéltünk. Az a közös döntésünk, melyhez tartanom kell magam, 
hogy nincs bál a falunapon. Időközben két ajánlat érkezett, az esetleges falunapi bállal 
kapcsolatban. Arra kérlek benneteket, hogy gondoljuk át közösen, ennek a lehetőséget. 
És döntsük el közösen, hogy amennyiben lesz bál, melyik vállalkozót bízzuk meg ennek a 
lebonyolításával. Az egyik ajánlatot Józsa Andrea vállalkozó nyújtotta be, a másik ajánlatot 
Molnár Gábor vállalkozó adta. Józsa Andrea ajánlata az, hogy a kitelepülésért cserébe 
biztosítja a bált egy személy felelősként, mint személyi, mint anyagi felelőséget vállalva. 
Úgy, hogy a bált Kaszap Emőke biztosítaná. A másik jelölt, Molnár Gábor szintén a 
kitelepülésért cserébe vállalná, hogy szintén belépődíj mentesen biztosítaná a bált, egy dj-
vel, biztonsági embereket is alkalmazna. Illetve opcióként felajánlotta, hogy sztárvendéget 
hív meg, akinek a költségéből ő 100.000 Ft-ot átvállalna. Itt névként szerepelt a Bebe, 
Zalatnay Sarolta, Szving Viki, illetve Nika. Ez annyit jelent, hogy az önkormányzatnak a 
sztárfellépő 100.000 Ft-ba kerülne. Várom a véleményeteket a két lehetőségről.  
 
Horváth Zoltán alpolgármester: 
Nekem az a véleményem, hogy nem szükséges a sztárvendégre. Aki a falunapon részt 
vesz és el akar menni a bálba, elfog menni sztárvendég nélkül is. Így nincs plusz 
költségünk.  
 
Nagy Gábor polgármester:  
Egyetértek.  
 
Papp Attila képviselő: 
Egyetértek.  
 
Andrónyi Miklós képviselő: 
Véleményem szerint helyi vállalkozót kellene megbíznunk a falunapi bál lebonyolítására.  
 
Nagy Gábor polgármester 
Amennyiben több hozzászólás nincs, döntsünk arról, hogy a falunapi bál megrendezését 
Józsa Andrea vállalkozó bonyolítsa le! 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül egyetért a polgármester javaslatával, hogy 2017 október 7-én 
megrendezésre kerülő falunapon a bál megrendezését Józsa Andrea helyi 
vállalkozó bonyolítja le teljes személyi és anyagi felelősség vállalásával.  
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A falunapi plakát kiosztásra kerül a képviselőknek.  
Parkolásról szóló rendelet 
 
Nagy Gábor polgármester: 
Minden képviselő előtt ott van a rendelet-tervezet. Várom a kérdéseket a parkolási 
rendelettel kapcsolatban.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Nagy Gábor polgármester: 
Kérem, szavazzunk a parkolásról szóló rendelet előterjesztés szerinti megalkotásáról! 
 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2017. (IX.15.) önkormányzati rendelete 

a parkolásról 
 

A rendelet  
e jegyzőkönyv 7. melléklete 

 
 
Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata: 
 
Lovasi Erika jegyző: 
A helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni. Van egy kapcsolattartó, aki az 
esélyegyenlőségi programmal kapcsolatos dolgokat koordinálja. Ő tájékoztatott, hogy a 
jövő évben minden önkormányzatnak új esély egyenlőségi programot kell készíteni.  
 
Nagy Gábor polgármester: 
A HEP megléte feltétele minden pályázatnak.  
 
Lovasi Erika jegyző:  
Kéri a kapcsolattartó, hogy a képviselőtestület olyan határozatot hozzon, - ahol határidő 
van meghatározva -  az legyen 2018. július 22. Azért ez a dátum, mert a legelső ekkor lett 
elfogadva és a kétéves felülvizsgálat is ahhoz igazodott. Megállapítható, hogy a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programban kitűzött célokat folyamatosan végrehajtjuk, ezért nem 
tartom szükségesnek a HEP módosítását. 
 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, 
szavazzunk arról, hogy a HEP felülvizsgálata nem szükséges, azt a testület változatlan 
formában elfogadja. 
 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
 
 



 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. szeptember 14-i nyilvános ülésének jegyzőkönyve 

16 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
118/2017. (IX.14.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egyenlő 
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) 31. § (4) bekezdése alapján a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program (a továbbiakban: HEP) időarányos 
megvalósulását, illetve az Ebktv. 31. § (2) bekezdésében meghatározott 
helyzet esetleges megváltozását áttekintette. 
 
A képviselő-testület megállapítja, hogy a HEP felülvizsgálata nem 
szükséges, azt változatlan formában elfogadja. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy jelen határozatot töltse fel a 
HEP-ek elkészítésének és felülvizsgálat nyomon követésének 
támogatására létrehozott szoftver (hep.tkki.hu) dokumentumai közé. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester és Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  A HEP következő áttekintésére: 2018. július 22. 

 
 
Papp Attila képviselő: 
A Civil Ház állagát szeretném hosszú távon megőrizni, egy olyan javaslatom lenne, hogy 
az egyesületek használják ingyenesen az épületet, de a magánszemélyek, cégek 
esetében ne legyen az. Két díjat tudnák elképzelni, egy télit és egy nyárit. Fűtési 
szezonban konvektorral kifűteni a helyiséget nem olcsó. Javaslatom, hogy október 1-jétől - 
fűtési szezontól – magánszemélyeknek vagy cégeknek 20.000 Ft/alkalom. Áprilistól 
októberig pedig 10.000 Ft/alkalom.  
 
Nagy Gábor polgármester:  
Én ezt nagyok soknak találom.  
 
Lovasi Erika jegyző: 
Így nem fogják kivenni.  
 
Nagy Gábor polgármester:  
Én maximum a téli időszakban pár ezer forintra gondolnék a magasabb resziköltségek 
miatt.  
 
Horváth Zoltán alpolgármester:  
Mennyi az az összeg, ami költségben valós? 
 
Nagy Gábor polgármester:  
Meg kell nézni a tavalyi fogyasztást.  
 
Papp Attila képviselő: 
Egy gázóra van a horgász egyesülettel? 
 
Nagy Gábor polgármester:  
Egy mérőóra van. Ők folyamatosan fűtenek, véleményem szerint az elfogyasztott gáz ¾-ét 
ők használják el.  
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Papp Attila képviselő: 
Nézzük meg a tavalyi évben mennyi víz, villany, gázfogyasztás volt a Civil Házban. 
Térjünk rá vissza. 
 
Nagy Gábor polgármester:  
Nyitott vagyok arra, hogy a rezsit, vagy az fölött egy kicsit fizessenek, de én úgy 
gondolom, hogy ez tényleg egy közösségi tér, ami arra van, hogy használják.  
 
Papp Attila képviselő: 
Én azt szeretném, ha olyanok használnák, akik vigyáznak is rá. Én az ingyenességgel 
nem értek egyet.  
 
Nagy Gábor polgármester: 
Én továbbra is fontosnak tartom az ingyenességet. 
 
Horváth Zoltán alpolgármester:  
Mennyire van igénybe véve? 
 
Lovasi Erika jegyző: 
Folyamatosan van használva.  
 
Papp Attila képviselő: 
Nézzük meg, hogy az elmúlt egy évben hogyan alakult a gáz - és a villanyköltség.  
A másik téma amiről beszélni szeretnék, hogy Földi Kornélt szeretném felvetetni abba a 
listába, akik vezethetik a Craftert.  
 
Nagy Gábor polgármester: 
Ki ő? 
 
Papp Attila képviselő: 
Buszsofőr. Ha van női foci lehetne rá számítani, illetve, a focinál, - focizik a nyirádi 
csapatban – is számíthatnák egy megbízható sofőrre.  
 
Nagy Gábor polgármester: 
Mi a véleményetek? 
 
Horváth Zoltám alpolgármester: 
Támogatom.  
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérem, szavazzunk arról, hogy módosítjuk a 25/2015. (IV.9.) határozatunkat, melyben 
megállapítottuk, hogy az önkormányzati falubuszt kik jogosultak vezetni. Földi Kornélnak 
biztosítsuk a jogosultságot! 
 
 
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 

119/2017. (IX.14.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. szeptember 15-i 
hatállyal a következők szerint módosítja a 171/2016. (XI.24.) határozatát: 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonában lévő, Volkswagen Crafter 30 Kombi KT 2.5 TDI típusú, 9 
személyes személygépkocsijának vezetéséhez a következő személyeknek 
állandó meghatalmazást ad: 
 
1. Nagy Gábor polgármester 8454 Nyirád, Kossuth Lajos utca 26., 
2. Andrónyi Miklós képviselő 8454 Nyirád, Széchenyi utca 5., 
3. Horváth Zoltán alpolgármester 8454 Nyirád, Rózsa utca 12., 
4. Németh András képviselő 8454 Nyirád, Sósi domb 7., 
5. Németh Jenő képviselő 8454 Nyirád, Óvoda köz 2., 
6. Papp Attila képviselő 8454 Nyirád, Levendula utca 8., 
7. Turi János mezőőr 8454 Nyirád, Dózsa György utca 75., 
8. Vass Lajos tanár 8451 Ajka, Málnás utca 21. 
9. Kovács Károly 8454 Nyirád, Ifjúság utca 3., 
10. Németh Ferenc 8454 Nyirád, Alkotmány utca 18., 
11. Bódi Zsolt 8454 Nyirád, Dózsa György utca 68., 
12. Fermos László 8454 Nyirád, Béke utca 56., 
13. Simon Balázs 8454 Nyirád, Alkotmány utca 61., 
14. Cili Attila 8454 Nyirád, Rákóczi utca 5., 
15. Németh András 8454 Nyirád, Dózsa György utca 54., 
16. Kovács András, 8454 Nyirád, Sport utca 11.  
17. Szabó Zoltán tanár, 8500 Pápa, Korona u. 22. és  
18. Földi Kornél, 8454 Nyirád, Szeptember 4. utca 7. 
 
szám alatti lakosoknak. 
 
A felsorolt személyeken kívül egyedi vezetői engedély kiadásához a 
képviselő-testület jóváhagyása szükséges. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az állandó 
meghatalmazások elkészítéséről intézkedjen. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő: 2017. szeptember 15. 

 
 
Papp Attila képviselő:  
Tájékoztatlak benneteket, hogy a Civil Ház előtti térkövezést októberben tudnák kezdeni 
vagy jövő tavasszal.  
 
Horváth Zoltán alpolgármester:  
Mennyibe kerül? 
 
Papp Attila képviselő:  
1,1 millió forintba. A tavaszi beruházást támogatnám.  
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Nagy Gábor polgármester: 
Mivel ez az összeg céltartalékon van, erről most nem kell döntenünk.  
 
Horváth Zoltán alpolgármester: 
A József Attila utcában a KPM-esek fel lettek szólítva, mivel a buszmegálló mellett a másik 
hídfej is leszakadt? Ott keletkezett egy nagy lyuk, ami balesetveszélyes.  
 
Papp Attila képviselő: 
A Dózsa utca végén is van egy gödör a kereszteződésnél.  
 
Andrónyi Miklós képviselő:  
Vannak olyan utcák, ahol a mozgóárus autók. Mivel bizonyos üzlettulajdonosok azt 
mondták, hogy az ő üzletük környékén nem árulhatnak.  
 
Horváth Zoltán alpolgármester: 
Nem tilthatná meg.  
 
Papp Attila képviselő:  
Ilyen esetben az önkormányzat nem intézkedhet, ez polgári peres ügy.  
 
Andrónyi Miklós képviselő:  
A következő Nyírlevélben érdemes lenne írni pár sort, hogy az üzlettulajdonosok 
szíveskedjenek tudomásul venni, hogy vannak a mozgóárusok, akik a településen 
szabadon árusíthatják termékeiket.  
 
Papp Attila képviselő: 
Véleményem szerint, az ide vonatkozó rendeletet kellene betenni.  
 
Lovasi Erika jegyző:  
Az erre vonatkozó rendelet hatályon kívül lett helyezve, mert úgy kapja a mozgóárus az 
engedélyt, hogy a székhely település szerinti jegyző adja ki országos kiterjedésű. 
Létrehoztak egy nyilvántartást – mi például Zala megyéhez tartozunk -, ahol ezek 
megnézhetők, ellenőrizhetők.  
 
Papp Attila képviselő:  
Javasolnám, hogy járjunk utána ebben az ügyben tudunk-e lépni.  
 
Nagy Gábor polgármester: 
Az önkormányzat segítségét kérte Fermos László. A Sportegyesület telephely 
korszerűsítést támogató programban szeretne részt venni. Melynek célja az amatőr 
csapatok, illetve a Bozsik programban részt vevő gyerekek sportolási lehetőségét 
kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése. A pályázati cél: kiegészítő eszközök beszerzésének 
támogatása. Ezen belül két db 9 fős burkolatos cserepad beszerzése. 76.200 Ft-ba kerül 1 
db szék, így összesen 1.371.600 Ft a beruházás összköltsége. A 30%-os önerő 
biztosítását kéri a Sportegyesület, ami 411.480 Ft. Várom az észrevételeket.  
 
Papp Attila képviselő:  
Támogatom.  
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérem, szavazzunk arról, hogy az önkormányzat pályázati önrészt biztosít a Községi 
Sportegyesület részére! 
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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 
120/2017. (IX.14.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázati önrészt biztosít a 
Községi Sportegyesület Nyirád (8454 Nyirád, Szabadság u. 3., képviseli: Fermos 
László elnök) részére 411.480 Ft (Négyszáztizenegyezer-négyszáznyolcvan forint) 
összegben. Az önrész a Magyar Labdarúgó Szövetség Telephely korszerűsítési 
program keretében beadott 18 db cserepad beszerzésére fordítható.  
 
Sikertelen pályázat esetén a pályázati önrész az önkormányzat bankszámlájára 
visszautalásra kerül.  
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
  Fermos László Községi Sportegyesület Nyirád elnöke 
Határidő:  2017. október 15. 

 
 
Megállapítom, hogy mai ülésünknek több napirendi pontja nincs. Köszönöm képviselő-
társaim munkáját, az ülést 1830 órakor bezárom. 
 
 
 
 


