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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. november 9. 1700 óra

A képviselő-testületi ülésre meghívottak:
1. Horváth Zoltán
alpolgármester
2. Andrónyi Miklós
képviselő
3. Csikány Róbert Árpádné 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
2. Horváth Zoltán
3. Andrónyi Miklós
4. Németh András
5. Németh Jenő
6. Papp Attila

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Lovasi Erika
jegyző
Molnárné Farkas Rita Nyirádi Szociális Központ intézményvezető
Tasner Istvánné
Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Konyha
élelmezésvezető
A képviselő-testület létszáma:

7 fő

Jelenlévő képviselők száma:

6 fő

Az ülést vezeti:

Nagy Gábor polgármester
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Jegyzőkönyvvezető:

Inhófné Szabó Adrienn igazgatási ügyintéző

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. Csikány Róbert Árpádné
képviselő távolmaradását előre jelezte.
Kérdezem, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban van-e
módosító javaslat? Megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai részéről módosító javaslat nincs.
Kérem, hogy a Nyirádi Szociális Központ működéséréről szóló tájékoztatást második napirendi
pontban tárgyaljuk. Kérem, aki javaslatommal egyetért, az kézfeltartással jelezze!
Megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai a javaslatomat elfogadták, a mai ülés napirendje a
következő:
1.

Tájékoztató a konyha működéséről
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester

2.

A Nyirádi Szociális Segítő Központ működéséről tájékoztatás, döntés kérése
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester

3.

A reklámok és reklámhordozók elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Előterjesztő: Lovasi Erika jegyző

4.

A természetben nyújtott szociális tűzifa támogatás jogosultsági feltételeinek
megtárgyalása
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester

5.

Vegyes ügyek
Falunapra elkülönített összeg felhasználásáról tételes elszámolás
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1. TÁJÉKOZTATÓ A KONYHA MŰKÖDÉSÉRŐL
Nagy Gábor polgármester
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Egy teljes év beszámolóját olvashatták a képviselők.
A közel múltban megoldás született a kis létszámmal dolgozó konyha szakácsainak
helyettesítésére. Szerződést kötöttünk két szakács végzettséggel rendelkező nyirádi lakossal. Így,
ha a két szakácsunk közül, bármelyik szabadságon van, vagy akadályozva van egészségügyi okok
miatt, akkor a konyha működése gördülékenyen megoldott. Kik ők?
Tasner Istvánné élelmezésvezető:
Németh Tiborné és Tulok Melinda.
Nagy Gábor polgármester:
Tájékoztatlak benneteket, hogy az étkezés kihordása az ÖNO-ban magánember bevonásával
valósul meg. A szűk létszám keret miatt sem az ÖNO, sem a Konyha nem tudta ellátni ezt a
feladatot.
Molnárné Farkas Rita intézményvezető:
Annyit szeretnék hozzátenni, hogy egy nyugdíjas van megbízva a feladattal, a kiszállítás díja teljes
egészben visszajön.
Nagy Gábor polgármester:
Szorosan még a konyhához tartozik, hogy gondot jelentett az ÁNTSZ-nek, hogy a diétás szakács
munkakörünk nem volt betöltve, mivel szakácsunk más munkahelyre távozott. Egy dietetikus volt
felfogadva havi 30.000 Ft-ért. Vele is felbontottuk a szerződést, egy költséghatékony megoldást
találtunk ki Katival. A diétás adagokat (öt gyermeket érint) Zalahalápról vásároljuk.
A kezdeti nehézségek után, úgy érzem, hogy a Konyhán tisztaság van, jó hangulat van, mindkét
szakács jól végzi a munkáját. Már túlvagyunk a NÉBIH ellenőrzésen.
Tasner Istvánné élelmezésvezető:
78 %-os minősítést kapott a Konyha.
Nagy Gábor polgármester:
Ami a Kati szívét összetörte, az én szívemet büszkévé tette.
Tasner Istvánné élelmezésvezető:
80 % lett volna a jó, ez még csak a közepes kategória.
Nagy Gábor polgármester:
Várom a kérdéseket, hozzászólásokat. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem,
szavazzunk a konyha működéséről szóló tájékoztató 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
128/2017. (XI.9.) határozata
Nyirád Község Önkormányzata
működéséről szóló tájékoztatót.

Képviselő-testülete

elfogadja

a

Felelős: Nagy Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A tájékoztató e jegyzőkönyv 1. melléklete
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2. A NYIRÁDI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATÁS, DÖNTÉS
KÉRÉSE

Nagy Gábor polgármester
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Az intézményvezető nagyon kimerítő és minden
részletre kiterjedő útmutatást és helyzetelemzést adott nekünk. Kevés közfoglalkoztatott van ma
Nyirádon, olyan kvalitással, melyet elfogadnak az idős emberek. Ha már úgy döntöttünk, hogy
fenntartjuk ezt az intézményt és a házi segítségnyújtást, akkor most jött el az az idő, amikor a
működés érdekében alkalmazni kell egy kollégát. Emlékeztek a Piroska státuszáról van szó.
Amikor elment az ÖNO-ból az ő státuszát nem töltöttük be. Az ő helyére vettük fel a közcélú
foglalkoztatottat. Az elmúlt másfél év alatt jelentős bértömeget tudtunk megspórolni. Viszont most
be kell látnom, hogy a jelenlegi foglalkoztatási helyzetet csak ismételt kinevezéssel lehet
megoldani. A 127.500 Ft-os bér költsége nincs benne az éves költségvetésben, ez megemeli az
amúgy is veszteséges ÖNO működését, amely 3-5 millió forint költséget jelentett eddig az
önkormányzatnak. Innentől 4-6 millió forintra emelkedik ennek az összege. Két lehetőséget látok
magunk előtt, az egyik az, hogy határozott időre alkalmaznánk minimálbérért a kolléganőt a jövő
évi költségvetés kezdetéig. Meglátjuk, hogy áll a költségvetés, bevállalhatjuk-e az ő alkalmazását.
Ha nem, az viszont magával vonja azt, hogy az egész ÖNO létét kérdő jelezzük meg. A másik
lehetőség, hogy határozatlan időre nevezzük ki a kollégát, mert már most tudjuk, hogy megtartjuk
az ÖNO-t. Nyitottan kezelem mind a két lehetőséget. Várom a véleményeteket.
Papp Attila képviselő:
Én az első felvetésedet támogatom, a költségvetési évig történő alkalmazást.
Andrónyi Miklós képviselő:
Ugyanezt támogatom, ez 1.800.000 Ft fölét jelenti a munkáltatót terhelő terhekkel együtt.
Németh András képviselő:
Egy évben?
Andrónyi Miklós képviselő:
Igen.
Horváth Zoltán alpolgármester:
Én is úgy gondolom, hogy ez vállalható határozott időre.
Molnárné Farkas Rita intézményvezető:
Bennem is két választás van. Igazából, hogy két hónapra határozott, vagy határozatlan szinte
mindegy, mert hat hónapig lehet próbaidőt kikötni és nincs anyagi vonzata.
Nagy Gábor polgármester:
Indifferens, hogy határozott vagy határozatlan a munkaviszony a próbaidő miatt. Ezt a
munkavállalóval le kell kommunikálni.
Molnárné Farkas Rita intézményvezető:
Egész évben húzódik, hogy erre a feladatra embert találjunk. Próbáltuk közfoglalkoztatáson
keresztül, munkaügyi központtal közösen, de nem megoldható a továbbiakban. Ezt a feladatot
minimálbérért egy ember vállalta el a faluban.
Nagy Gábor polgármester:
Ami nettó 80-90 ezer forintot jelent. Én javasalom a határozott idejű, 2018. február végéig történő
alkalmazást. Február közepéig kell a költségvetést elfogadni.
Papp Attila képviselő:
Javaslom március 1-ig.
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Molnárné Farkas Rita intézményvezető:
Javaslom a testületnek az intézmény működésének átgondolását, mivel, ha más társulási
formában lenne a feladat ellátva, annak az átfutási ideje hat hónap.
Lovasi Erika jegyző:
Ebben az esetben dönteni kell december 31-ig.
Nagy Gábor polgármester:
A következő munkamegbeszélésre egy anyagot összeállítunk, melyben felsorakoztatjuk az ÖNO
működése mellett, illetve ellen szóló érveket. A pénzügy készítsen egy tájékoztatót, hogy idei
évben mennyibe került az intézmény működése.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Nagy Gábor polgármester:
Kérem, szavazzunk az egy fő nyolcórás, minimálbér ellenértékű, határozott idejű közalkalmazotti
kinevezéséről!
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
129/2017. (XI.9.) határozata
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete határozott időre, 2017. november 1.
napjától - 2018. február 28. napjáig a Nyirádi Szociális Segítő Központ házi
segítségnyújtás szolgáltatásán belül a szociális segítés ellátására egy fő, nyolc
órában foglalkoztatott, szakképzetlen dolgozó kinevezéséhez hozzájárul. A
közalkalmazott bruttó bére 127.500 Ft, azaz bruttó Egyszázhuszonhétezer-ötszáz
forint.
A bér fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésben a
tartalék terhére biztosítja.
Felelős: Nagy Gábor polgármester és
Molnárné Farkas Rita a Nyirádi Szociális Segítő Központ vezetője
Határidő: azonnal
A tájékoztató e jegyzőkönyv 2. melléklete.

3.
A
REKLÁMOK,
REKLÁMHORDOZÓK
ÉS
CÉGÉREK
ELHELYEZÉSÉNEK,
ALKALMAZÁSÁNAK KÖVETELMÉNYEIRŐL, FELTÉTELEIRŐL ÉS TILALMÁRÓL, VALAMINT
A TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MEGALKOTÁSA
Nagy Gábor polgármester
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. A rendelet megalkotása szükséges, mivel nincs
elfogatott Településképi Arculati Kézikönyve a településnek. A TAK elfogadásával e rendelet
bizonyos pontjait hatályon kívül fogja helyezni. Kérdezem a képviselőket, hogy a rendelet
tervezettel kapcsolatban van kérdésetek, javaslatotok?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Nagy Gábor polgármester:
Kérem, szavazzunk a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának
követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról, valamint a településképi bejelentési eljárásról szóló
rendelet elfogadásáról!
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2017. (XI.14.) önkormányzati rendelete
a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről,
feltételeiről és tilalmáról, valamint a településképi bejelentési eljárásról
A rendelet e jegyzőkönyv 3. melléklete.

4. A TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS TŰZIFA TÁMOGATÁS JOGOSULTSÁGI
FELTÉTELEINEK MEGTÁRGYALÁSA
Nagy Gábor polgármester:
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Biztosam láttátok, hogy rendhagyó ez a tűzifa
rendelet, mivel idén 3 m3 fát adnánk a rászoruló családoknak. Ha visszaemlékeztek a tavalyi
előterjesztésre, akkor emeltük meg az 1 m3-t, 2 m3-re. A véleményezésben részt vett a Szociális
Segítő Központ, az önkormányzat részéről a falugondnok, a polgármester, illetve a szociális
ügyintéző. Ez egy hetven fős lista volt, amire az 1-1 m3 tűzifa sem lett volna elég. A jogszabályi
kritériumok alapján a feltételeknek megfelelő tavaly még 30-40 család száma az idénre kb. 23
családra csökkent le. Ezért javaslom a 2 m3 fa helyett az idén 3 m3 adjuk a családoknak. Itt a
22.000 Ft/fő jövedelmű családokról beszélük.
Megjegyzem, igazságtalannak látom ezt a tűzifa rendszert, mivel a magányos idős emberek
jövedelme minimálisan meghaladja a jogszabály által előírt határt, így nem részesülnek semmilyen
szociális ellátásban, ezért tűzifa juttatást sem kaphatnak. Azoknak a családok, akikért
megszakadna az ember szíve, nagyon rászorultak, de nem adhatunk, mert a felettes jogszabály
nem engedi. Mi ezzel kapcsolatban a véleményetek?
Andrónyi Miklós képviselő:
Támogatom a családonkénti 3 m3 tűzifa mennyiséget.
Németh Jenő képviselő:
Azok kapnak, akik azért rászorulók, mert nem tesznek érte, hogy ne azok legyenek.
Nagy Gábor polgármester:
Viszont, ők rendelkeznek azokkal a szociális jogosítványokkal, ami alapján jogosult erre a
támogatásra.
Papp Attila képviselő:
Véleményem szerint maradjon a 2 m3. Az egy köbméterből felugrottunk, kettőre, most, ha három
köbmétert adunk, ez már lényegesen több fa, itt lehet érezni az igazságtalanságot.
Nagy Gábor polgármester:
Erre is van lehetőség. Tehetjük azt, hogy a 24 családot két köbméter fával támogatjuk, és a
fennmaradó részt visszafizetjük.
Horváth Zoltán alpolgármester:
Szerintem ne fizessük vissza, ha megkaptuk az államtól ezt a lehetőséget.
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Papp Attila képviselő:
Akkor az önerő is kevesebb lenne.
Németh András képviselő:
Mennyi az önerő összege?
Nagy Gábor polgármester:
2000 Ft/m3 plusz áfa, valamint a tűzifa szállításával kapcsolatos költségek.
Papp Attila képviselő:
Ha három köbmétert adunk, sokkal nagyobb lesz az ellenállás felénk is.
Nagy Gábor polgármester:
Az ellenállást és a vitát az fogja generálni, hogy az ugyanolyan családok közt az egyik kap, a
másik nem.
Papp Attila képviselő:
Csak a 23 család kapna, a többi megy vissza az államnak.
Nagy Gábor polgármester:
Ebben Horváth Zoltánnal értek egyet, ne fizessük vissza. Köbméterenként 2.500-3.000 Ft az
önrészünk. 20 m3 fáról mondanánk le, 50.000 Ft-ot spórolnánk ezzel.
Papp Attila képviselő:
Nem a spórolás miatt.
Németh Jenő képviselő:
Én nem adnék 3 m3-t.
Nagy Gábor polgármester:
Várom a véleményeket.
Anrdónyi Miklós képviselő:
Én a 3 m3-t támogatom. 1 m3 kell vásárolnunk a támogatotton kívül, 23 családnál ez 69 m3-re jön
ki.
Németh András képviselő:
Pénz vissza nem adnék. Hogyan tudnánk leosztani, hogy több ember kaphasson?
Horváth Zoltán alpolgármester:
Úgy, hogy arról a szintről feljebb mennék, ahol a 23 család van. Még 24 m3 fát kell szétosztani 12
családnak, mennyiben 2 m3-t adunk.
Lovasi Erika jegyző:
Ha a helyi viszonyok alapján rangsorolnánk?
Papp Attila képviselő:
Ha feljebb megyünk nem csak 12 családnak kell adni, lehet, hogy 20-nak.
Nagy Gábor polgármester:
68 m3 fa van. Ha 2 m3-t kapnak, akkor az 34 család, ha hármat, akkor 23 család. Ki melyik
állásponton van? Ki ért egyet a rendelet tervezet szerinti családomként 3 m3 tűzifa biztosításával?
Andrónyi Miklósképviselő:
A családonkénti 3 m3 tűzifa biztosítását támogatom.
Nagy Gábor polgármester:
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Szintén a 3 m3 tűzifa biztosítását támogatom.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Nagy Gábor polgármester:
Kérem, szavazzunk a 68 m3 szociális tűzifa természetbeni juttatásáról szóló rendelet családonkénti
2 m3 elfogadásáról!
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,
ellenszavazattal nélkül 2 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta:
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2017. (XI.14.) önkormányzati rendelete
szociális célú tűzifa természetbeni juttatásáról
A rendelet e jegyzőkönyv 4. melléklete.
VEGYES ÜGYEK
Falunapra elkülönített összeg felhasználásáról tételes elszámolás
Nagy Gábor polgármester:
Korábban döntött a testület és elkülönített a falunap költségeire összesen 1.500.000 Ft-ot, 2017.
évi költségvetésében a 2016. évi pénzmaradvány terhére. Az elszámolásban 1,8 millió forintot
láttok, ez mégis megfelel a döntésünknek. Az önkormányzatot csak 324.521 forint terheli, mivel az
Nagycsaládosok Nyirád Környéke Egyesülete által megnyert pályázatból megérkezett az
önkormányzat számlájára 1,5 millió forint. Ez az összeg irányítottan, szerződésünk értelmében a
falunapunkat támogatta. Ezért mertem föntebb menni a költségekkel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Nagy Gábor polgármester
Kérem, aki az elszámolás elfogadásával egyetért kézfenntartással jelezze!
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadja a falunapra elkülönített összeg felhasználásáról készült
tételes elszámolást.
Bölcsőde helyzete
Nagy Gábor polgármester:
A bölcsőde jogerős építési engedéllyel rendelkezik. Az indikatív árajánlatok alapján egyértelműen
látszik, hogy bele fogunk férni a projekt által rendelkezésre álló keretbe. Jövő héten indul a projekt
közbeszerzési eljárása, ha minden rendben lesz január elején, közepén munkaterület átadás lesz.
Ahhoz, hogy a munka elkezdődhessen a közműveket át kell helyezni. Új vízbekötésre van
szükség, aminek a tervezési és kivitelezési költségei durván 300.000 Ft-ba kerülnek. Illetve a most
létező légkábel már meghaladja azt az amper értéket, ami szabályos. Ehhez jön még a bölcsőde
is, így már az E-on nem engedi a csatlakozást. Földkábelre kell áttérni, melynek a költsége közel
450.000 Ft. Ehhez jön még kb. 60 méter árokásás, mert a villanyóra a konyha oldalán van. Az
Óvoda köz sarkán álló kétlábú villanyoszlopról megy a földkábel a villanyórához.
Németh András képviselő:
Ki építi meg?

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. november 9-i nyilvános ülésének jegyzőkönyve

9

Nagy Gábor polgármester:
Egy kisvállalkozó Inhóf József. Ebben az árban már az engedélyeztetések is benne vannak.
Németh András képviselő:
Nem lenne egyszerűbb, ha kitennének egy villanyórát a telekhatárra? A konyhánál van a villanyóra
a falban. Az már át lett építve, szabványos kár lenne kidobni.
Nagy Gábor polgármester:
Nem lehet hozzáépíteni még egy villanyórát, mert egy helyrajzi számon, csak egy mérő lehet.
Jelenleg kettő óra van. A bölcsőde kap egy almérőt, így külön lehet mérni a fogyasztását.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott le.
Nagy Gábor polgármester:
Kérem, szavazzunk az a bölcsőde közművek költségeinek elkülönítéséről!
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
130/2017. (XI.9.) határozata
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a létesítendő bölcsőde új
vízbekötésére és az áram földkábeles betáplálásra való áttérés teljes tervezési és
kiépítési költségeire összesen 800.000 Ft, azaz Nyolcszázezer forintot különít el az
önkormányzat 2017. évi költségvetésben az általános tartalék terhére.
Felelős: Nagy Gábor polgármester
Határidő: azonnal

Település Arculati Kézikönyv
Nagy Gábor polgármester:
A Település Arculati Kézikönyv megalkotása kapcsán lakossági fórumot kell tartani. Javasoltam a
jegyző asszonynak, hogy a lakossági fórum után tartsuk meg a az éves közmeghallgatást is. Két
héten belül szeretnénk megtartani. A lakosságot tájékoztatjuk az eseményről, jelezni tudják a
településkép megjelenéséről véleményüket.

Tájékoztatás a temetőről
Nagy Gábor polgármester:
A temető rendbetételét mindenki látta, úgy gondolom, hogy teljesen közmegelégedésre szolgál.
Másfél millió forintba került a földrendezés (84 teherautó föld, 8 m3 föld), valamint ehhez
kiadásként jött még a betonhulladék tároló költsége, így az összes költség 1,8 millió forint.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Nagy Gábor polgármester:
Kérem, szavazzunk a temető felújítási munkálatok költségeinek elkülönítéséről!
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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
131/2017. (XI.9.) határozata
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő
temető
felújítási
munkálataira
összesen
1.762.500
Ft-ot,
azaz
Egymillióhétszázhatvankettőezer-ötszáz forintot különít el az önkormányzat 2017. évi
költségvetésében, az általános tartalék terhére.
Felelős:
Határidő:

Nagy Gábor polgármester
azonnal

Óvodavezető nyugdíjba vonulása, megbízott óvodavezető kinevezése, óvoda intézményi
ellenőrzése

Nagy Gábor polgármester:
A jelenlegi óvodavezető december 1-jétől sétáló idejét tölti. Ez azt jelenti, hogy még három hétig ő
az aktív vezetője az intézménynek. Az ő munkaviszonya 2018. augusztus 15-én fog megszűnni. A
gond mindenki számára az, hogy ezalatt a nyolc hónap alatt ki fogja vezetni az óvodát. A
jogszabályi háttér szerint a helyettesítés első körben az óvoda SZMSZ-nek megfelelően történne.
Megkerestük a jelenlegi helyettest, hogy vezetné ezen időtartam alatt az óvodát, de teljesen
elzárkózott ettől a lehetőségtől. Viszont továbbra is hajlandó ellátni az óvodavezető-helyettesi
funkciókat. Mivel az SZMSZ értelemzésében nem tud eljárni a fenntartó önkormányzat, az
javaslom (ide vonatkozó kormány rendelete alapján), hogy december 1-jei hatállyal szűntessük
meg a jelenlegi óvodavezető magasabb vezetői beosztását és helyette megbízott óvodavezetőként
nevezzük ki Bódisné Szencz Anikót. Az óvodában kizárólag ő rendelkezik vezetői szakvizsgával.
Ha így járunk el, ebben az esetben nem kell tovább fizetni vezetői pótlékot a távollévő
óvodavezetőnek. Ugyanezt a vezetői pótlékot a megbízott vezetőnek tudjuk átadni, aki eljár teljes
jogkörben határozott időre.
Németh András képviselő:
Szabadság alatt vissza lehet venni ezt a pótlékot?
Nagy Gábor polgármester:
Igen, jenleg a 2017. évi szabadságát tölti, december 1-jén kezdi a tényleges sétáló idejét.
Németh András képviselő:
A 2018. évi szabadságát is letölti?
Nagy Gábor polgármester:
Valószínű megváltjuk neki. Az óvodavezetői pályázat meghirdetésre kerül. A megbízotti vezetői
tisztség 2018. augusztus 15-ig szól. Az óvodavezető eddigi munkáját dicsérve, tájékoztatlak
benneteket, hogy a mai napon volt az óvoda intézményi ellenőrzése. A kormányhivatalból jött egy
bizottság, két évre visszamenőleg dokumentum ellenőrzést folytattak le. Mindent rendben találtak,
és gratuláltak az intézmény szervezett működéséhez. Az új intézményvezető egy jól működő,
minőségbiztosított ellenőrzésen átesett intézményt fog átvenni. Várom a véleményeket.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Nagy Gábor polgármester:
Kérem, szavazzunk az óvodavezető közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő
megszüntetéséről, valamint határozott idejű megbízott óvodavezető közalkalmazotti kinevezéséről!
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
132/2017. (XI.9.) határozata
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1.) Szabóné Kecskés Mária óvodavezető közalkalmazotti jogviszonyát a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 30. § (4) bekezdése alapján
- öregségi nyugdíjra való jogosultsága miatt, a közalkalmazott kérésére - 2018.
július 31. napjával felmentéssel megszünteti.
A felmentési idő 8 hónap, melynek teljes időtartamára – 2017. december 1-től –
2018. július 31-ig - mentesíti a közalkalmazottat a munkavégzési kötelezettség
alól.
Szabóné Kecskés Mária óvodavezető magasabb vezetői megbízását a
munkavégzés alóli mentesítés időtartamára, azaz véglegesen visszavonja, a
magasabb vezetői pótlékot 2017. november 30. napjával megszünteti.
Megbízza a polgármestert, hogy a jogviszony megszüntetéséről gondoskodjon.
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Nagy Gábor polgármester
2.) A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján 2017.
december 1. napjától – 2018. augusztus 15. napjáig, illetve a pályázati eljárás
lebonyolításáig az intézményvezetői feladatok ellátásával megbízza Bódisné
Szencz Anikót, a Nyirádi Nyitnikék Óvoda óvodapedagógusát.
Az intézményvezetéssel megbízott pedagógus a feladatok ellátásához szükséges
intézményvezetői feltételekkel rendelkezik.
Megbízza a polgármestert, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet alapján gondoskodjon a
kinevezés elkészítéséről.
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Nagy Gábor polgármester

Nyirád Községért Közalapítvány pályázati módosítási kérelme
Nagy Gábor polgármester:
Az alapítvány számára az év folyamán kiderült, hogy a civil pályázatban megjelölt pályázati célt
nem tudja megvalósítani, ezért a megítélt összeg felhasználását paraván rendszer vásárlására
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szeretnék fordítani. Az eszköz a művelődési házban lenne tárolva, melyet az egész község
szabadon használhatna.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Nagy Gábor polgármester
Kérem, aki az elszámolás elfogadásával egyetért kézfenntartással jelezze!

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a Nyirád Községért Közalapítvány (8454 Nyirád, Szabadság u. 3.,
képviseli: Bodó Márta elnök) részére 2017. évben nyújtott civil szervezeti
támogatásból 150.000 Ft (azaz Egyszázötvenezer forint) értékben paraván rendszer
beszerzéséhez hozzájárul.
Rendszeres munkamegbeszélések
Nagy Gábor polgármester:
Gondot jelent számomra, hogy nagyon ritkán találkozom veletek. Alpolgármesterként az egyik első
javaslatom az volt, hogy rendszeres munkamegbeszélések legyenek testületi ülések előtt, hétfőn.
Mostanában elég sokszor elmaradt, nagyon elfoglaltak vagytok. Javaslom, hogy kéthetente
hétfőnként 18,00 órakor munkamegbeszélést tartsunk. Akinek kedve van, jöjjön.
Horváth Zoltán alpolgármester:
Minden kéthétbe lenne, ha lesz testületi ülés, ha nem?
Nagy Gábor polgármester:
Igen.
Németh Jenő képviselő:
Jó ötletnek tartom, részt fogok venni a munkamegbeszéléseken.
Nagy Gábor polgármester:
Jövő hét hétfőn tartjuk az elsőt, várlak benneteket.
Nagy Gábor polgármester:
Pápán voltam ma, a 71 milliós tornaterem pályázat sajtótájékoztatóján. Nyirádon kezdik meg
elsőként a beruházást, annak köszönhetően, hogy itt kész engedélyes tervek voltak a gázról.
Nagyon hálás érte a KLIK, tolmácsolom a köszönetüket. Kérték a segítségünket, hogy a
rendőrlakás melletti, a föld alatt található pakura tartályok eltávolításában. Ők nem tudják
megoldani, veszélyes hulladék. Nem sürgős, szeretném, ha mindenki gondolkodna ennek a
megoldásán. Ez nem lesz egyszerű, vastartálynak van értéke, de a benne lévő sárnak van
költségvonzata.
Papp Attila képviselő:
Ki is kell ásni.
Németh András képviselő:
Az a legkevesebb, ezt valahova el kell szállítani. A belsejében lévő anyagot mentesíteni kell. A
mentesítést nem lehet pályázati forrásból elvégezni?
Nagy Gábor polgármester:
Nem.
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Németh Jenő képviselő:
Érdeklődni fogok ezzel kapcsolatban, majd tájékoztatlak benneteket.
Horváth Zoltán alpolgármester:
Ez a pályázat mikor indul?
Nagy Gábor polgármester:
A közbeszerzést jövő héten küldik ki, munkaterület átadás és munkakezdés várhatóan 2018.
február elején indul.
Nagy Gábor polgármester:
December 19-én tartjuk az idősek karácsonyát. Nyirádon 357 fő 65 év feletti lakik. Tavaly minden
65 év felettit meghívtunk és részt vett a rendezvényen 133 fő, megtelt a művelődési ház
nagyterme. Az a feltételezésem, hogy a tavalyi sikeren felbuzdulva most többen fognak eljönni, a
357 főből.
Horváth Zoltán alpolgármester:
Tavaly a teremben 133 főre volt terítve.
Nagy Gábor polgármester:
Az idén svédasztalos megoldást javasolnék. Oldalt lennének a svédasztalok és, mint a
rendezvénytermekben be lenne székezve.
Horváth Zoltán alpolgármester:
Biztos többen jönnek el, de nem nagyságrendekkel többen.
Papp Attila képviselő:
Nem kell telepakolni asztallal a helyiséget, így is le tudnak ülni. 50-60 fővel több is elfér, ha az
asztalok számát lefelezed.
Nagy Gábor polgármester:
Így lesz, rendben.
Nagy Gábor polgármester:
A Veszprém Megyei Könyvtár 100.000 Ft-ot adott Nyirádnak kulturális rendezvényre. Alapvetően
színdarabra, irodalmi jellegű előadásra lehet felhasználni az összeget, ezt hajlandóak
finanszírozni. Németh Jenő képviselővel és másokkal egyeztetve arra jutottunk, hogy december
16-án szombaton 17,00 órakor egy községi karácsonyi műsort hoznánk létre. A Nyugdíjas
Egyesület előadná karácsonyi műsorát, a másik műsor pedig egy hattagú együttes a Somvirágok
adventi előadása lenne. Ez az együttes ajkai pedagógusokból áll, adventi verseket és zenéket
adnak elő. Ebből a két műsorból adódna össze a 100.000 Ft. Az előadok a Veszprém Megyei
Könyvtárral kötnek szerződést. Az a műsor az egész település számára nyitott lenne, majd ezt
követően folytatná a Nyugdíjas Egyesület a saját zártkörű rendezvényét.
Németh Jenő képviselő:
A műsor is nyitott lesz.
Nagy Gábor polgármester:
Mi erről a véleményetek, vagy más elképzelésetek?
Horváth Zoltán alpolgármester:
Ha van lehetőség, akkor a helyi egyesületet támogassuk.
Nagy Gábor polgármester:
Esetleg adventi műsor a templomban? De ez egy összetettebb egyeztetés a plébános úr miatt.
Andrónyi Miklós képviselő:
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Orgona koncertet meglehetne szervezni ettől függetlenül a templomban.
Nagy Gábor polgármester:
Plébános úr biztos nyitott lenne erre. Érdeklődj utána, mik a lehetőségek.
Andrónyi Miklós képviselő:
Véleményem szerint a Fux István vállalna egy orgona koncertet.
Nagy Gábor polgármester:
Ezzel kapcsoltban még beszéljünk. Mivel a községi karácsonnyal szemben ellenvetésetek nem
volt, Németh Jenő képviselőtársammal elkezdjük szervezni.
Megállapítom, hogy mai ülésünknek több napirendi pontja nincs. Köszönöm képviselő-társaim
munkáját, az ülést 1830 órakor bezárom.
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