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A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 
  

Módosítás: Megjegyzés: 

2015 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2015. (II.19.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
38.762 eFt bevételi és 
38.762 eFt kiadási  
 
főösszeggel elfogadja a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester és 

       Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  folyamatos, és 2015. december 31. 
 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2015. (II.19.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Veszprém Megyei 
Mozgássérültek Egyesülete Halimba, Szőc, Nyirád Csoportja működéséről készített 
tájékoztatót. 
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 2

 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2015. (II.19.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Nyirád Községi Sportegyesület 
működéséről szóló tájékoztatót. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2015. (II.19.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a képviselő-testület 2015. évi 
munka és üléstervét azzal a kiegészítéssel, hogy a 2015. márciusi ülés napirendjei közé 
felveszik a Dózsa György utca 2. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakás elbirtoklásával 
kapcsolatos tájékoztatót. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal és 2015. december 31. 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2015. (II.19.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2015. 
évi költségvetését. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2015. (II.19.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Szociális Segítő Központ 2015. 
évi költségvetését. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2015. (II.19.) határozata 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 225/C. §-a alapján Sarkadi-Nagy András polgármester szabadságolási 
ütemtervét megtárgyalta és a következők szerint jóváhagyja. 
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Megállapított alapszabadság:    25 nap 
Megállapított pótszabadság:     14 nap 
Összesen:     39 nap 

 
A szabadság igénybevételének ütemterve: 

 
Május 18 – 21. (hétfőtől csütörtökig) 4 nap 
Június 10 – 12. (szerdától péntekig) 3 nap 
Július 6 – 10. (hétfőtől péntekig) 5 nap 
Augusztus 4 – 14. (keddtől szombatig, hétfőtől péntekig) 10 nap 
Október 12 – 16. (hétfőtől péntekig) 5 nap 
November 16 – 20. (hétfőtől péntekig 5 nap 
December 21 – 31. (hétfőtől csütörtökig) 7 nap 
Összesen: 39 nap 

 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 

          Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  folyamatos 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2015. (II.19.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a kötelezettségvállalás új 
rendszerével kapcsolatban 2014 novemberében a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatalnál 
megtartott belső ellenőrzés megállapításait. A képviselő-testület a hiányosságok 
megszűntetésére, az ellenőrzési jelentés hasznosítására a következő intézkedési tervet hagyja 
jóvá: 
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1. A 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 60. § (3) bekezdése szerint a 
kötelezettségvállalási szabályzat részét képezi a kötelezettségvállalókról, pénzügyi 
ellenjegyzőkről, teljesítés igazolókról, érvényesítőkről és utalványozókról vezetett nyilvántartás, 
mely tartalmazza a személyek nevét és aláírás-mintáját. E nyilvántartást aktualizálni 
szükséges. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
                 Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2015.március 31. 
 
2. A szolgáltatási szerződéseket nyilvántartásba kell venni, és a könyvelési rendszerben a 
nyilvántartási számokat rögzíteni kell. 
 
Felelős:  Mustos Anita igazgatási ügyintéző   
                 Becseiné Zsikó Gizella pénzügyi ügyintéző 
                 Puha Edina pénzügyi ügyintéző 
Határidő:  A meglévő szerződések esetén 2015. április 30.,  
az új szerződések esetén folyamatos 
 
3. A benyújtott számlákról készült utalványrendeleten valamennyi érdekelt hiányzó 
(pénzügyi ellenjegyző, érvényesítő, könyvelő) aláírását és az aláírások dátumát pótolni kell. 
 
Felelős:  Becseiné Zsikó Gizella pénzügyi ügyintéző, úgy is, mint pénzügyi ellenjegyző 
                Puha Edina pénzügyi ügyintéző, úgy is, mint pénzügyi ellenjegyző 
Határidő:  2015.június 30. 
 
4. A 100.000 Ft-ot meghaladó kötelezettségvállalásokat írásba kell foglalni és az 
utalványrendelet/szerződés mellé kell csatolni.  
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Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
                 Lovasi Erika jegyző 
                 Molnárné Farkas Rita a Szociális Segítő Központ vezetője 
Szabóné Kecskés Mária óvodavezető  
Hockné Kárer Gyöngyi élelmezésvezető 
Határidő:  folyamatos 
 
5. Aktualizálni kell a Folyamatba-épített és Utólagos Vezetői Ellenőrzési szabályzatot 
(FEUVE) és az érintett dolgozók oktatását dokumentáltan meg kell tartani. 
 

Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2015. április 30. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2015. (II.19.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirád 911/71 hrsz-ú, Nyírfa utca 20. 
szám alatt található, kivett beépítetlen terület megnevezésű, önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlant lakóház építése céljából értékesíteni kívánja.  
 
A képviselő-testület az ingatlan eladási árát - ingatlanforgalmazó-értékbecslő szakértő által 
készített értékelési bizonyítvány alapján - nettó 600.000 Ft-ban állapítja meg. 
 
Ha az építkezni szándékozó az ingatlan árát megfizeti, és a telekhatáron belülre a vezetékes 
ivóvizet és a villanyáramot bevezetteti, valamint a lakóházra vonatkozó jogerős építési 
engedélyt a polgármesternek bemutatja, az önkormányzat a befizetett telekárat letelepedési 
támogatásként részére visszautalja.  
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A támogatás további feltétele, hogy a támogatott támogatási szerződés aláírásával vállalja, 
hogy az ingatlanon három éven belül lakóházat épít, és azt 15 évig nem adja el. A támogatott 
hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat javára a 15 évre szóló elidegenítési tilalmat a 
földhivatali ingatlan-nyilvántartásba bevezessék. 
 
A támogatási szerződésben a felek rögzítik, hogy a jogerős használatbavételi engedély 
megszerzését követő 10 napon belül az építkezők Nyirád községben állandó lakóhelyet 
létesítenek.  
 
A támogatási szerződésben rögzítik továbbá, hogy ha a támogatott a szerződésben vállalt 
kötelezettségét megszegi, a letelepedési támogatásnak az évenkénti inflációval növelt 
összegét az önkormányzatnak visszafizeti. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az építkezni szándékozó ügyfelet az 
ingatlan áráról és a letelepedési támogatás feltételeiről tájékoztassa. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2015. március 6. 
 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2015. (II.19.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az óvodai konyha 
által szolgáltatott étkezési térítési díjakat, valamint a szociális intézményi térítési díjakat az 
érintettek 2015. február 1. napjától havonta, utólag fizessék meg. 
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Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester, 
 Molnárné Farkas Rita, a Szociális Segítő Központ vezetője és 
 Hockné Kárer Gyöngyi élelmezésvezető 
Határidő:  azonnal és folyamatos 
 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2015. (III.23.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a nemzetgazdasági 
miniszter által meghirdetett, a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. 
évi C. törvény 3. melléklet II. 5. pont szerinti óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások 
támogatására. 
 
A pályázat célja: A Nyirád, Széchenyi utca 36. szám alatti, önkormányzati fenntartású óvoda 
férőhelyeinek 25 férőhellyel való bővítése a Nyirádi Nyitnikék Óvoda épületének bővítésével. 
 
Igényelt pályázati támogatás: 28.753.850 Ft 
Vállalt önerő:     1.513.370 Ft 
 
A képviselő-testület az önerőt az önkormányzat 2015. évi költségvetésében, az egyéb dologi 
kiadások, ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzat terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a pályázat elkészítésével és benyújtásával. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  elektronikus úton: 2015. március 23., 
  postai úton: 2015. március 24. 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2015. (III.23.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége ellenére nem zárja 
ki Németh András képviselőt az általa felajánlott képviselői tiszteletdíj elfogadásáról és 
felhasználásáról szóló döntésből. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2015. (III.23.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 2014. október 1-jétől 2014. 
december 31-ig Németh András képviselőnek járó, általa az önkormányzat javára lemondott, 
havi 26.670 Ft képviselői tiszteletdíjat.  
 
A képviselő-testület jóváhagyja, hogy a havi 26.670 Ft képviselői tiszteletdíjból az 
önkormányzat havi 13.335 Ft-ot a nyirádi templom felújítására támogatásként a Nyirádi Római 
Katolikus Plébánia részére, havi 13.335 Ft-ot pedig az Összefogás Nyirádért Egyesület részére 
támogatásként átutaljon. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2015. április 7. 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2015. (III.23.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége ellenére nem zárja 
ki Papp Attila képviselőt az általa felajánlott képviselői tiszteletdíj elfogadásáról és 
felhasználásáról szóló döntésből. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2015. (III.23.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 2014. október 12. napjától 
2015. május 31. napjáig Papp Attila képviselőnek járó, általa az önkormányzat javára 
felajánlott, összesen 261.046 Ft képviselői tiszteletdíjat.  
 
A képviselő-testület jóváhagyja, hogy ezt az összeget az önkormányzat egy motoros fűkasza 
megvásárlására fordítsa, és a fűkaszát a képviselő-testület a Nyirádi Községi Sportegyesület 
használatába adja. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2015. május 31. 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
16/2015. (IV.9.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Tapolcai Rendőrkapitányság 
által készített, Nyirád község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről szóló beszámolóját. 
 
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2015. (IV.9.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű képviselő-
testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót. 
 
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: azonnal 
 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

18/2015. (IV.9.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az átruházott hatáskörben a 
polgármester által hozott döntésekről szóló tájékoztatót. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 
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----/2015. (IV.9.) 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadja a Nyirád, Dózsa György utca 2. szám alatti önkormányzati lakás 
jogellenes elbirtoklásával kapcsolatban tett intézkedésekről szóló tájékoztatót. 
 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

19/2015. (IV.9.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény 33. § (1) bekezdésében és a 6. § (1) bekezdésében foglaltak szerint meghatározza az 
önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervét. 
 
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: azonnal, ill. 2015. december 31. 
 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

20/2015. (IV.9.) 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 2015/2016. nevelési 
évre vonatkozó beiratkozás időpontját 2015. május 11. és 2015. május 12. napján 8.00 
órától – 16.30. óráig, az indítható óvodai csoportok számát 3 csoportban határozza meg.  
 
 
Az óvoda felvételi körzete Nyirád község közigazgatási területe. 
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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:  Sarkadi-Nagy András polgármester és 
                                                 Lovasi Erika jegyző 

   a szülők értesítéséért:             Szabóné Kecskés Mária óvodavezető 
Határidő: a közzétételre: 2015. április 10. 

 a szülők értesítésére:  2015. június 15. 
 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

21/2015. (IV.9.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 2014-2019. 
éves időszakra szóló gazdasági programját. 
 
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: folyamatos 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

22/2015. (IV.9.) határozata 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirád Községi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 
 

bevételi főösszegét 768 ezer forintban, 
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kiadási főösszegét 768 ezer forintban 
 
állapítja meg, a határozat mellékletében foglalt részletezés szerint. 
 
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

23/2015. (IV.9.) határozata 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirád Községi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolóját 
 

768 ezer Ft kiadási és 
768 ezer Ft bevételi főösszeggel 

 
elfogadja. 
 
A kiadások és bevételek részletezését e határozat mellékletei tartalmazzák. 
 
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 
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24/2015. (IV.9.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő, 
Volkswagen Crafter típusú, 9 személyes kisbusz bérleti díjáról szóló 91/2014. (XII.17.) 
határozatát a következők szerint módosítja: 
 
Az önkormányzat tulajdonában lévő, Volkswagen Crafter 30 Kombi KT 2.5 TDI típusú, 9 
személyes személygépkocsi bérleti díja 2015. április 10. napjától 
 

 Nyirád községben működő 
 civil szervezeteknek és egyesületeknek 40 Ft/km, 

 magáncélra (egy napra)              70 Ft/km, 
 magáncélra (több napra)   50 Ft/km + 10.000 Ft/nap. 

 
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: 2015. április 10. és folyamatos 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
25/2015. (IV.9.) határozata 

 
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. Sarkadi-Nagy András polgármester 8454 Nyirád, Alkotmány utca 22., 
2. Nagy Gábor alpolgármester 8454 Nyirád, Kossuth Lajos utca 26., 
3. Andrónyi Miklós képviselő 8454 Nyirád, Széchenyi utca 5., 
4. Horváth Zoltán képviselő 8454 Nyirád, Rózsa utca 12., 
5. Németh András képviselő 8454 Nyirád, Sósi domb 7., 

 
171/2016. 
(XI.24.) 

 



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 
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6. Németh Jenő képviselő 8454 Nyirád, Óvoda köz 2., 
7. Papp Attila képviselő 8454 Nyirád, Levendula utca 8., 
8. Turi János mezőőr 8454 Nyirád, Dózsa György utca 75., 
9. Vass Lajos tanár 8451 Ajka, Málnás utca 21. 
10. Kovács Károly 8454 Nyirád, Ifjúság utca 3., 
11. Németh Ferenc 8454 Nyirád, Alkotmány utca 18., 
12. Bódi Zsolt 8454 Nyirád, Dózsa György utca 68., 
13. Fermos László 8454 Nyirád, Béke utca 56., 
14. Simon Balázs 8454 Nyirád, Alkotmány utca 61., 
15. Cili Attila 8454 Nyirád, Rákóczi utca 5. 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: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: 2015. április 30. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

26/2015. (IV.29.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 
2014. évi módosított költségvetését 
41.792 Ft bevételi és 
41.792 Ft kiadási főösszeggel 
elfogadja. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 
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Határidő:  azonnal 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
27/2015. (IV.29.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 
2014. évi zárszámadását 
 
38.425.869 Ft bevételi és 
40.381.201 Ft kiadási 
 
főösszeggel elfogadja. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

28/2015. (IV.29.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
12.488 eFt bevételi és 
12.488 Ft kiadási  

 
főösszeggel elfogadja a Szociális Segítő Központ 2014. évi módosított költségvetését. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 
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29/2015. (IV.29.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
42.688 eFt bevételi és 
42.688 eFt kiadási  
 
főösszeggel elfogadja a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2014. évi módosított költségvetését. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

30/2015. (IV.29.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
12.401 Ft bevételi és 
12.401 Ft kiadási  
 
főösszeggel elfogadja a Szociális Segítő Központ 2014. évi költségvetési beszámolóját. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 
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 19

31/2015. (IV.29.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
42.505 Ft bevételi és 
42.505 Ft kiadási  
 
főösszeggel elfogadja a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2014. évi költségvetési beszámolóját. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

32/2015. (IV.29.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete lakóház építése céljából – pályázati eljárás 
mellőzésével - a tulajdonában lévő, Nyirád belterület 911/56 hrsz-ú, természetben a Nyirád, 
Szeptember 4. utca 19. szám alatt található, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 
tulajdonjogát átruházza ½ - ½ tulajdoni arányban 
 

1. Arany Attila 8474 Csabrendek, Nyíres puszta 15/A. és 
2. Földi Marianna 8454 Nyirád, Dózsa György utca 40.  

 
szám alatti lakosok részére. 
 
A képviselő-testület az ingatlan eladási árát - ingatlanforgalmazó-értékbecslő szakértő által 
készített értékelési bizonyítvány alapján - 600.000 Ft-ban állapítja meg. A beépítetlen ingatlan 
értékesítése mentes az adó alól. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ügyfelekkel az adásvételi szerződést 
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kösse meg. 
 
A képviselő-testület megbízza dr. Kocsis József ügyvédet a szerződés elkészítésével, 
ellenjegyzésével és a jogügylet teljesedése érdekében szükség szerint teendő jognyilatkozat 
tételére is kiterjedő, a földhivatal előtti képviselettel. 
 
Ha az építkezni szándékozók az ingatlan árát megfizetik és a telekhatáron belülre a vezetékes 
ivóvizet és a villanyáramot bevezettetik, valamint a lakóházra vonatkozó jogerős építési 
engedélyt a polgármesternek bemutatják, az önkormányzat a befizetett telekárat a képviselő-
testület 9/2015. (II.19.) határozatában foglalt feltételekkel megkötendő támogatási szerződés 
alapján, letelepedési támogatás címén részükre visszautalja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ügyfeleket a döntéséről e határozat 
megküldésével tájékoztassa. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2015. május 14. 

 
 

---/2015. (IV.29.) 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül egyetért az alpolgármester javaslatával, mely szerint a következő 
munkamegbeszélésen javaslatot állít össze a képviselő-testület a Gazdasági- és 
Falufejlesztési Bizottság elnökének és tagjainak személyéről, a működése feltételeiről és a 
konkrét feladatok meghatározásáról.  

 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
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33/2015. (IV.29.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az „Iskola a Gyermekeinkért” Közalapítvány 
által megrendezésre kerülő Gyermek-majális rendezvény megszervezéséhez 150.000 Ft 
támogatást nyújt. 
 
A képviselő-testület a támogatás fedezetét az önkormányzat 2015. évi költségvetésében, az 
egyéb dologi kiadások előirányzata terhére biztosítja. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2015. május 15. 

 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
34/2015. (IV.29.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat szabad pénzeszközeiből 
10 millió forintért 2016/19 sorozatszámú kamatozó kincstárjegyet jegyez egyéves időtartamra, 
3 % fix kamat mellett. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2015. május 8. 

 
 
 
 
 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
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35/2015. (V.28.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország 2015. 
évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 9. pont szerinti „a 
gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására” című pályázatra. 
 
A pályázat célja az önkormányzati fenntartású, Nyirád, Széchenyi utca 36. szám alatt található, 
óvodai és iskolai gyermekétkeztetést, valamint szociális étkeztetést szolgáló főzőkonyha 
infrastrukturális felújítása és a korszerű táplálkozást segítő technológia fejlesztése. Ezen belül 
a konyha padló- és falburkolatának felújítása, külső hőszigetelés, központi-fűtés, hideg-
melegvíz hálózat, szennyvíz lefolyó teljes felújítása, belső festés, nagykonyhai üst, 
hűtőberendezések, dagasztógép és polcok beszerzése. 
 
Az építési beruházás költsége:              15.386.027 Ft 
Igényelt támogatás építéshez:    14.616.725 Ft 
 
Az eszközbeszerzés költsége:      5.191.062 Ft 
Igényelt támogatás eszközbeszerzéshez:    4.931.510 Ft 
 
A fejlesztés költsége mindösszesen:   20.577.089 Ft 
 
Igényelt támogatás összesen:    19.548.235 Ft 
Vállalt önerő:        1.028.854 Ft 
 
A képviselő-testület az önerő fedezetét az önkormányzat 2015. évi költségvetésében, az előző 
évi maradvány terhére biztosítja. 
 
 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a pályázat benyújtásáról intézkedjen. 
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Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  elektronikus úton: 2015. május 29. 1600 óra 
  postai úton: 2015. június 1. 

 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
36/2015. (V.28.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország 2015. 
évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa) és ad) 
pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című 
pályázatra. 
 

Pályázati alcélok: 
a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása: 

ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása; 

b) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása. 
 
A pályázat keretében a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújítására, valamint 
belterületi utak és járdák felújítására igényel támogatást az önkormányzat. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges árajánlatok 
beszerzésével és a pályázat előkészítésével. 
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A képviselő-testület az igényelt pályázati támogatás és az önkormányzat által biztosított saját 
forrás összegéről az árajánlatok beérkezését követően dönt. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester és 

                 Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2015. június 9. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
37/2015. (V.28.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázati felhívást tesz közzé a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes 
elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére történő kiválasztásra. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a pályázati felhívást a következő vállalkozóknak 
küldje meg, valamint a község honlapján tegye közzé: 
 

1. Kustos Gábor 8330 Sümeg, Építők útja 1. 
2. SO-PE Bt. Somlai Istvánné 8400 Ajka, Dobó K. u. 45. 
3. Czanka Barnabás 8300 Tapolca, Lehel u. 8. 
4. Remondis Sümeg Kft. 8330 Sümeg, Csányi L. u. 1/B. 
5. Sör László 8330 Sümeg, Bosnyák u. 43. 

 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2015. június 4. 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
38/2015. (V.28.) 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 2014. 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:  2015. június 12. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
39/2015. (V.28.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi 
Társulás Társulási végelszámolását elfogadja az alábbiak szerint. 
 

Település 
Népesség Népesség 

aránya 
Társulás 

pénzmaradványa (2013. január 1.) 
Ajka 29878 71,95% 13 120 167 Ft 
Bakonypölöske 398 0,96% 174 772 Ft 
Csehbánya 293 0,71% 128 664 Ft 
Halimba 1198 2,88% 526 071 Ft 
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Kislőd 1276 3,07% 560 323 Ft 
Magyarpolány 1277 3,08% 560 762 Ft 
Noszlop 1038 2,50% 455 811 Ft 
Nyirád 1985 4,78% 871 662 Ft 
Öcs 216 0,52% 94 851 Ft 
Szőc 438 1,05% 192 337 Ft 
Úrkút 2115 5,09% 928 749 Ft 
Városlőd 1416 3,41% 621 801 Ft 
Összesen 41528 100,00% 18 235 969 Ft 

Forrás TEIR KSH Állandó népesség 2013.  
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt, hogy döntéséről - a 
határozat megküldésével - Ajka város polgármesterét értesítse. 
 
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester és Lovasi Erika jegyző 
Határidő: 2015. június 5. 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
40/2015. (V.28.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata által Vastag Istvánnal és Vastagné Kajdi Ágnessel, mint 
kötelezettekkel 2010. március 30-án megkötött szerződés-módosítás szerint a kötelezetteknek 
800.000 Ft telekárat kell megfizetniük abban az esetben, ha az önkormányzat által 
térítésmentesen átadott, Sport utca 15. szám alatti ingatlanon felépített családi házukat 2019. 
szeptember 16. napja előtt elidegenítik. 
 
A képviselő-testület a kötelezettek kérésére a telekár megfizetésétől eltekint, figyelembe véve a 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 

 

 27

kötelezetteknek a devizaárfolyam emelkedése miatti nehéz anyagi helyzetét. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy döntéséről e határozat megküldésével az 
ügyfeleket értesítse. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2015. június 12. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
41/2015. (V.28.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata által Szabó Henriettel, mint kötelezettel 2004. szeptember 22-
én megkötött „átruházási szerződés vételi jog biztosításával” 6. pontja értelmében a 
kötelezettnek kétszeres telekárat kell megfizetnie abban az esetben, ha az önkormányzat által 
térítésmentesen átadott, Akácfa u. 24. szám alatti ingatlanon felépített családi házát 2019. 
szeptember 22. napja előtt elidegeníti. 
 
A képviselő-testület a kötelezett kérésére a telekár megfizetésétől eltekint, figyelembe véve a 
kötelezettnek a devizaárfolyam emelkedése miatti nehéz anyagi helyzetét. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy döntéséről e határozat megküldésével az 
ügyfelet értesítse. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2015. június 12. 

 
 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
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42/2015. (V.28.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. augusztus 1-jei hatállyal a Szociális 
Segítő Központ létszámát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 30. § 
(1) bekezdésében foglaltak alapján 5 főről 4 főre csökkenti. 
 
A létszámcsökkentés következtében felmerülő többletkiadások – 1.200.000 Ft – fedezetét a 
képviselő-testület a Szociális Segítő Központ részére az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében, az előző évi maradvány terhére biztosítja.  
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester és  
   Molnárné Farkas Rita, a Szociális Segítő Központ vezetője 
Határidő:  2015. július 30. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
43/2015. (V.28.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014/2015. nevelési évre engedélyezi a 
Nyirádi Nyitnikék Óvoda maximális csoportlétszám emelését mindhárom csoportban 20 %-kal. 
A kiscsoport maximális gyermeklétszámát 30, a középsőcsoport maximális gyermeklétszámát 
30 és a nagycsoport maximális gyermeklétszámát 30 főben állapítja meg. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2015. augusztus 31. 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
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44/2015. (V.28.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális Segítő Központ által 
megrendezésre kerülő 2015. évi egyhetes, nyári napközis tábor kiadásaihoz 200.000 Ft 
támogatást nyújt. 
 
A képviselő-testület a támogatás fedezetét az önkormányzat 2015. évi költségvetésében, a 
2014. évi maradvány terhére biztosítja.  
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2015. augusztus 31. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
45/2015. (V.28.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. június 1-jei hatállyal a következők 
szerint módosítja a 75/2014. (XI.20.) határozatával jóváhagyott, a Nyirádi Közös 
Önkormányzati Hivatal ügyrendjéről szóló határozatát: 
 
Az ügyrend 47. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„47. A Hivatal ügyfélfogadási rendje (kérelmek átvétele, fénymásolás, felvilágosítás nyújtása) a 
Szőci Ügyfélszolgálati Helyen (Szőc, Kossuth L. u. 41.): 
 
hétfő:         700 – 1500 óráig 
szerda: 700 – 1500 óráig.” 
 
 
Az ügyrend 52. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„52. A munkaidő napi megoszlása Szőcön: 
hétfő: 700 – 1530 óráig 
szerda: 700 – 1530 óráig 
Az étkezési idő 30 perc.” 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 
ügyrendjében a változást vezesse át. 
 
Felelős: Lovasi Erika jegyző  
Határidő: 2015. május 31. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
46/2015. (VI.8.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország 2015. 
évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa) és ad) 
pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című 
pályázatra. 
 
Pályázati alcélok: 

a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása: 
ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása; 

b) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása. 
 
 
 
 

 
48/2015. 
(VI.18.) 
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ad) A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal felújítása: 
A beruházás összes költsége:     15.861.482 Ft 
Igényelt pályázati támogatás:     15.068.408 Ft 
Az önkormányzat által biztosított saját forrás összege:      793.074 Ft 
 
b) Belterületi utak, járdák felújítása: 
Alkotmány utca útfelújítás 
Park utca piactér járdafelújítás 
Széchenyi utca kisiskola előtti része útfelújítás 
A beruházás összes költsége:     16.772.840 Ft 
Igényelt pályázati támogatás:     14.256.914 Ft 
Az önkormányzat által biztosított saját forrás összege:   2.515.926 Ft 
 
A képviselő-testület az összesen 3.309.000 Ft önerő fedezetét az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében, az előző évi maradvány terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a pályázat benyújtásáról intézkedjen. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  elektronikus úton: 2015. június 9. 1600 óra 
  postai úton: 2015. június 10. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

47/2015. (VI.8.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Nyirád Községért Alapítvány 
alapítója az alapítvány kuratóriuma új tagjainak – Tasner István elhunyt, valamint Hoffmann 
Anna és Offenbek Istvánné lemondott tagok helyére – a következő személyeket javasolja 
megválasztani: 
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1. Bodó Márta, 
2. Németh Andrásné Farkas Gabriella és 
3. Kocsis Tamásné. 

 
A képviselő-testület a kuratórium elnökeként Bodó Mártát javasolja megválasztani. 
 
A képviselő-testület javaslata szerint a kuratórium tagjai a következő személyek legyenek: 
 
1. Bodó Márta elnök 
2. Ferencziné Hoffman Ilona tag 
3. Kocsis Tamásné tag 
4. Merics Erika tag 
5. Miskó Károly tag 
6. Németh Andrásné Farkas Gabriella tag 
7. Szabó Kálmán tag 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy javaslatáról – a határozat megküldésével 
– a Nyirád Községért Alapítvány Kuratóriumának jelenlegi elnökét, Ferencziné Hoffmann Ilonát 
tájékoztassa. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2015. június 19. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

48/2015. (VI.18.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei 
Igazgatóság Államháztartási Iroda által megküldött hiánypótlási felhívás teljesítése érdekében 
a következők szerint módosítja a 46/2015. (VI.8.) határozatát: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország 2015. 
évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa) és ad) 
pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című 
pályázatra. 
 
Pályázati alcélok: 

a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása: 
ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása; 

b) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása. 
 
ad) A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal felújítása: 
Homlokzati hőszigetelés   2.853.960 Ft 
Fűtéskorszerűsítés    2.044.295 Ft 
Műanyag külső nyílászárók beépítése 1.270.191 Ft 
Tetőfelújítás, valamint hálózatcsatolt  
fotovoltaikus rendszer telepítése a tetőre 9.693.036 Ft 
A beruházás összes költsége:      15.861.482 Ft 
Igényelt pályázati támogatás:      15.068.407 Ft 
Az önkormányzat által biztosított saját forrás összege:       793.075 Ft 
 
b) Belterületi utak, járdák felújítása: 
Alkotmány utca útfelújítás   9.334.144 Ft 
Park utca piactér járdafelújítás  2.662.707 Ft 
Széchenyi utca kisiskola előtti  
részének útfelújítása   3.973.284 Ft 
A beruházás összes költsége:      15.970.135 Ft 
Igényelt pályázati támogatás:      13.574.614 Ft 
Az önkormányzat által biztosított saját forrás összege:    2.395.521 Ft 
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A képviselő-testület az összesen 3.188.596 Ft önerő fedezetét az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében, az előző évi maradvány terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a pályázat hiánypótlásának benyújtásáról 
intézkedjen. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  elektronikus úton: 2015. június 18. 
  postai úton: 2015. június 19. 

 
 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
49/2015. (VI.30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. július 1-jei hatállyal egy fő 
közalkalmazott házi-gondozó álláshellyel bővíti a Szociális Segítő Központ létszámát. 
 
A házi-gondozó kinevezésével kapcsolatban 2015. évben felmerülő 881.520 Ft fedezetét a 
képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésében, a 2014. évi maradvány terhére 
biztosítja. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester és  

                 Molnárné Farkas Rita, a Szociális Segítő Központ vezetője 
Határidő:  2015. július 1. 

 
 

  
-1 pld. határozat  

Puha Edina pü. és 
Molnárné F. Rita SZSK 
vez. 
részére átadva 
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---/2015. (VI.30.) 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért azzal, hogy az önkormányzat nem 
nyújt be pályázatot a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására, mert a tervezett 
fajlagos ráfordítások nem haladják meg a pályázati kiírásban megjelent küszöbértéket. 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

50/2015. (VI.30.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete lakóház építése céljából - pályázati eljárás 
mellőzésével - a tulajdonában lévő, Nyirád belterület 911/71 hrsz-ú, természetben a Nyirád, 
Nyírfa utca 20. szám alatt található, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 
tulajdonjogát átruházza 1/1 tulajdoni arányban 
 

Erdei Eszter 8454 Nyirád, Sport utca 3. szám alatti lakos részére. 
 
A képviselő-testület az ingatlan eladási árát - ingatlanforgalmazó-értékbecslő szakértő által 
készített értékelési bizonyítvány alapján - 600.000 Ft-ban állapítja meg. A beépítetlen ingatlan 
értékesítése mentes az adó alól. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ügyféllel az adásvételi szerződést 
kösse meg. 
 
A képviselő-testület megbízza dr. Kocsis József ügyvédet a szerződés elkészítésével, 
ellenjegyzésével és a jogügylet teljesedése érdekében szükség szerint teendő jognyilatkozat 
tételére is kiterjedő, a földhivatal előtti képviselettel. 

  
Hatályon kívül helyezve a 
61/2015. (VIII.18.)  
határozattal 



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 

 

 36

 
 
Ha az építkezni szándékozó az ingatlan árát megfizeti, és a telekhatáron belülre a vezetékes 
ivóvizet és a villanyáramot bevezetteti, valamint a lakóházra vonatkozó jogerős építési 
engedélyt a polgármesternek bemutatja, az önkormányzat a befizetett telekárat a képviselő-
testület 9/2015. (II.19.) határozatában foglalt feltételekkel megkötendő támogatási szerződés 
alapján, letelepedési támogatás címén részére visszautalja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ügyfelet a döntéséről e határozat 
megküldésével tájékoztassa. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  a szerződés megkötésére és a  

                 vételár megfizetésére 2015. szeptember 30. 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
51/2015. (VI.30.) 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 

  
Kapta: 
Mustos Anita üi. 
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(hep.tkki.hu) dokumentumai közé. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester és Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  A HEP következő áttekintésére: 2017. június 30. 
  A határozat feltöltésére: 2015. július 15. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
52/2015. (VI.30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete eredménytelennek nyilvánítja a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes 
elhelyezésére vonatkozóan a 37/2015. (V.28.) határozata szerint meghirdetett pályázatot, mert 
a felhívásra egyetlen pályázat sem érkezett. 
 
A képviselő-testület ismételten pályázati felhívást tesz közzé a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére 
vonatkozó szolgáltatás elvégzésére történő kiválasztásra. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a pályázati felhívást a következő vállalkozóknak 
küldje meg, valamint a község honlapján tegye közzé: 
 

1. Kustos Gábor 8330 Sümeg, Építők útja 1. 
2. SO-PE Bt. Somlai Istvánné 8400 Ajka, Dobó K. u. 45. 
3. Czanka Barnabás 8300 Tapolca, Lehel u. 8. 
4. Sör László 8330 Sümeg, Bosnyák u. 43. 
5. Temesvári Zoltán 8460 Devecser, Arany J. u. 18. 

 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2015. július 3. 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
53/2015. (VI.30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10.000 Ft támogatást nyújt az Ajkai Járási 
Hivatal Népegészségügyi Osztálya által az Ajkai Járás területén dolgozó védőnők részére 
szervezett kirándulás költségeihez. 
 
A képviselő-testület a támogatás fedezetét az önkormányzat 2015. évi költségvetésében, a 
2014. évi maradvány terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről az Ajkai Járási Hivatal 
Népegészségügyi Osztálya járási vezető védőnőjét értesítse, és a támogatás kifizetésére 
intézkedjen. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2015. július 15. 

 

  
Kapta: 
Puha Edina pü.üi. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

54/2015. (VI.30.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elutasítja Somodi Márk és Somodiné 
Galambos Mária kérelmét, mely ingatlanvásárláshoz vissza nem térítendő önkormányzati 
támogatásra vonatkozik.  
 

Indokolás: 
 
A képviselő-testület nem tervezett forrást az önkormányzat 2015. évi költségvetésében vissza 

  
Az ügyfelek a döntésről 
értesítve. 
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nem térítendő ingatlanvásárlási támogatásra. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy döntéséről e határozat megküldésével az 
ügyfeleket értesítse. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2015. július 15. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
55/2015. (VI.30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége ellenére nem zárja 
ki Papp Attila képviselőt az általa felajánlott képviselői tiszteletdíj elfogadásáról és 
felhasználásáról szóló döntésből. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

56/2015. (VI.30.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 2015. június 1. napjától 2015. 
december 31. napjáig Papp Attila képviselőnek járó, általa az önkormányzat javára felajánlott, 
összesen 293.370 Ft képviselői tiszteletdíjat.  
 
A képviselő-testület jóváhagyja, hogy ezt az összeget az önkormányzat egy fűnyíró traktor, egy 
motoros aljnövény tisztító, valamint tartozékaik megvásárlására fordítsa. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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Határidő:  2015. június 10. 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
58/2015. (VI.30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 2014. október 12. napjától 
2015. december 31. napjáig Horváth Zoltán képviselőnek járó, általa az önkormányzat javára 
felajánlott, összesen 582.437 Ft képviselői tiszteletdíjat.  
 
A képviselő-testület jóváhagyja, hogy ezt az összeget az önkormányzat egy fűnyíró traktor, egy 
motoros aljnövény tisztító, valamint tartozékaik megvásárlására fordítsa. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2015. június 10. 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

59/2015. (VIII.18.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirád Községi Könyvtár (8454 Nyirád, 
Petőfi Sándor utca 18.) nyitva tartását heti 6 órában állapítja meg a következők szerint: 
 
Pénteki napon  1500 – 1800 
Szombati napon  1500 – 1800 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről a jegyzőkönyvi kivonat 
megküldésével az Eötvös Károly Megyei Könyvtárt (8200 Veszprém, Komakút tér 3.) és a 
Devecseri Városi Könyvtárt (8460 Devecser, Petőfi tér 5.) értesítse. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 

  
Kapta: 
Devecseri Városi Könyvtár 
és 
Eötvös Károly Megyei 
Könyvtár 



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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Határidő:  2015. augusztus 28. 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
60/2015. (VIII.18.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az 
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatására. 
 

 
Pályázati célok: 

A fejlesztés 
költsége (bruttó) Ft 

Az Alkotmány utca útburkolatának javítása aszfaltozással 10.484.129 
A Szeptember 4. utca felújítása aszfaltburkolattal 6.699.787 
Az Alkotmány utcában csapadékvíz elvezetés kiépítése 2.101.710 
A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal tetőszerkezetének 
felújítása 

 
3.851.036 

A fejlesztés költsége összesen 23.136.662 
Igényelt pályázati támogatás 20.000.000 
Az önkormányzat által vállalt önerő 3.136.662 

 
A képviselő-testület a 3.136.662 Ft önerőt az önkormányzat 2015. évi költségvetésében, a 
2014. évi maradvány terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a pályázat elkészítésével és benyújtásával. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2015. szeptember 1. 

 
 

  
Határidőben benyújtva 



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

61/2015. (VIII.18.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi az 50/2015. (VI.30.) 
határozatát, és a következő határozatot hozza: 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete lakóház építése céljából - pályázati eljárás 
mellőzésével - a tulajdonában lévő, Nyirád belterület 911/71 hrsz-ú, természetben a Nyirád, 
Nyírfa utca 20. szám alatt található, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 
tulajdonjogát átruházza 1/1 tulajdoni arányban 
 

Erdei Eszter 8454 Nyirád, Sport utca 3. szám alatti lakos részére. 
 
A képviselő-testület az ingatlan eladási árát - ingatlanforgalmazó-értékbecslő szakértő által 
készített értékelési bizonyítvány alapján - 600.000 Ft + ÁFA összegben állapítja meg.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ügyféllel az adásvételi szerződést 
kösse meg. 
 
A képviselő-testület megbízza dr. Kocsis József ügyvédet a szerződés elkészítésével, 
ellenjegyzésével és a jogügylet teljesedése érdekében szükség szerint teendő jognyilatkozat 
tételére is kiterjedő, a földhivatal előtti képviselettel. 
 
Ha az építkezni szándékozó az ingatlan árát megfizeti, és a telekhatáron belülre a vezetékes 
ivóvizet és a villanyáramot bevezetteti, valamint a lakóházra vonatkozó jogerős építési 
engedélyt a polgármesternek bemutatja, az önkormányzat a befizetett nettó telekárat (600.000 
Ft-ot) a képviselő-testület 9/2015. (II.19.) határozatában foglalt feltételekkel megkötendő 
támogatási szerződés alapján, letelepedési támogatás címén részére visszautalja. 
 

  
Kapta: 
Erdei Eszter és 
Dr. Kocsis József 



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ügyfelet a döntéséről e határozat 
megküldésével tájékoztassa. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  a szerződés megkötésére és a vételár megfizetésére 2015. szeptember 30. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
62/2015. (IX.1.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete piaci árusítás céljára, Nyirádi Piac néven, 
szabadtéri kereskedelmi elárusító helyet jelöl ki a Nyirád, Park u. 1/A. szám alatti, 943/2 
helyrajzi számú ingatlanon. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

63/2015. (IX.24.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az átruházott hatáskörben a 
polgármester által hozott döntésekről szóló beszámolót. 
 
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 

  

   



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

64/2015. (IX.24.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű képviselő-
testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 
 
Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
65/2015. (IX.24.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
6.056 eFt bevételi és 
6.001 eFt kiadási  
 
főösszeggel elfogadja a Szociális Segítő Központ 2015. I. félévi költségvetési beszámolóját. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
 
 
 
 

  

   



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
66/2015. (IX.24.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
20.103 eFt bevételi és 
20.174 eFt kiadási  
 
főösszeggel elfogadja a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2015. I. félévi költségvetési beszámolóját. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
67/2015. (IX.24.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
21.091 eFt bevételi és 
19.799 eFt kiadási  
 
főösszeggel elfogadja a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. I. félévi költségvetési 
beszámolóját. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

 

  

   



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
68/2015. (IX.24.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
109.767 eFt bevételi és 
114.289 eFt kiadási  
 
főösszeggel elfogadja Nyirád Község Önkormányzata 2015. I. félévi költségvetési 
beszámolóját. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
69/2015. (IX.24.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
14.355 eFt bevételi és 
14.355 eFt kiadási  
 
főösszeggel elfogadja a Szociális Segítő Központ 2015. évi módosított költségvetését. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 

  

   



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
70/2015. (IX.24.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
43.735 eFt bevételi és 
43.735 eFt kiadási  
 
főösszeggel elfogadja a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2015. évi módosított költségvetését. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
71/2015. (IX.24.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
39.971 eFt bevételi és 
39.971 eFt kiadási  
 
főösszeggel elfogadja a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi módosított 
költségvetését. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 

  

   



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

72/2015. (IX.24.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország 2015. 
évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok 
támogatási fejezet 13. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatás jogcím szerinti „a települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása” című pályázatra. 
 
A képviselő-testület a pályázatát 120 m3 kemény lombos fafajta mennyiségre nyújtja be. 
 
A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. 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:  Sarkadi-Nagy András polgármester és 

         Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2015. szeptember 30. 
 
 
 

 
   



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

73/2015. (IX.24.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete eredménytelennek nyilvánítja a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes 
elhelyezésére vonatkozóan az 52/2015. (VI.30.) határozata szerint másodszorra meghirdetett 
pályázatot, mert a felhívásra egyetlen pályázat sem érkezett. 
 
A képviselő-testület ismételten pályázati felhívást tesz közzé a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére 
vonatkozó szolgáltatás elvégzésére történő kiválasztásra. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a pályázati felhívást a következő vállalkozóknak 
küldje meg, valamint a község honlapján tegye közzé: 
 
1. Kustos Gábor 8330 Sümeg, Építők útja 1. 
2. SO-PE Bt. Somlai Istvánné 8400 Ajka, Dobó K. u. 45. 
3. Czanka Barnabás 8300 Tapolca, Lehel u. 8. 
4. Sör László 8330 Sümeg, Bosnyák u. 43. 
5. Temesvári Zoltán 8460 Devecser, Arany J. u. 18. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2015. szeptember 28. 

 
 
 
 
 
   



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
74/2015. (IX.24.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 84193-13-10/2014. iktatószámú 
működési engedély módosítása iránti kérelemben szereplő Nyirád községi vízmű ellátásért 
felelőse, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a szerinti, a Dunántúli 
Regionális Vízmű Zrt. által 2016-2030. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet 
elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a benne szereplő felújítási, pótlási és beruházási 
munkákat az adott évben esedékes, elkülönítetten kezelt eszközhasználati díj erejéig 
támogatja. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
75/2015. (IX.24.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 84193-13-10/2014. iktatószámú 
működési engedély módosítása iránti kérelemben szereplő Nyirád községi vízmű ellátásért 
felelőse, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a szerint 
felhatalmazzunk a polgármestert, hogy a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos feladatokban 
megfogalmazott felújítások és pótlások elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t 
hatalmazza meg a következők szerint: 
 
 
 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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Meghatalmazás 
 
Alulírott Sarkadi-Nagy András, mint Nyirád Község Önkormányzatának polgármestere, Nyirád 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének 75/2015. (IX.24.) határozata alapján 
meghatalmazom a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t (8600 Siófok, Tanácsház utca 7.), hogy 
Nyirád Község víziközmű-rendszerére vonatkozó 2016-2030. időszakra szóló Gördülő 
Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével, ezen belül 
meghatalmazom különösen, de nem kizárólag azzal, hogy 
 
a) a Gördülő Fejlesztési Tervet készítse, el, 
b) a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint a végrehajtására 
kiadott 58/2013. (II.27.) Korm.rendelet által megállapított önkormányzati véleményezés 
átvételét követően a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be, és 
c) a jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje Nyirád Község Önkormányzatát.  
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal és folyamatos 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
76/2015. (IX.24.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 84193-13-10/2014. iktatószámú 
működési engedély módosítása iránti kérelemben szereplő Nyirád szennyvízelvezető és tisztító 
rendszer ellátásért felelőse, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a 
szerinti, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által 2016-2030. időszakra elkészített Gördülő 
Fejlesztési Tervet elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a benne szereplő felújítási, pótlási és 
beruházási munkákat az adott évben esedékes, elkülönítetten kezelt eszközhasználati díj 
erejéig támogatja. 
 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 
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Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
77/2015. (IX.24.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 84193-13-10/2014. iktatószámú 
működési engedély módosítása iránti kérelemben szereplő Nyirád szennyvízelvezető és tisztító 
rendszer ellátásért felelőse, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a 
szerint felhatalmazzunk a polgármestert, hogy a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos 
feladatokban megfogalmazott felújítások és pótlások elvégzésével a Dunántúli Regionális 
Vízmű Zrt.-t hatalmazza meg a következők szerint: 
 

Meghatalmazás 
 
Alulírott Sarkadi-Nagy András, mint Nyirád Község Önkormányzatának polgármestere, Nyirád 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének 77/2015. (IX.24.) határozata alapján 
meghatalmazom a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t (8600 Siófok, Tanácsház utca 7.), hogy 
Nyirád Község szennyvízelvezető és tisztító rendszerére vonatkozó 2016-2030. időszakra 
szóló Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével, 
ezen belül meghatalmazom különösen, de nem kizárólag azzal, hogy 
 
a) a Gördülő Fejlesztési Tervet készítse, el, 
b) a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint a végrehajtására 
kiadott 58/2013. (II.27.) Korm.rendelet által megállapított önkormányzati véleményezés 
átvételét követően a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be, és 
c) a jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje Nyirád Község Önkormányzatát.  
 
 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 

 

 53

Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal és folyamatos 

 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
78/2015. (IX.24.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 32/2015. (IV.29.) határozatában a Nyirád, 
Szeptember 4. utca 19. szám alatti (911/56 hrsz) ingatlan eladási árát 600.000 Ft-ban 
állapította meg. 
 
A képviselő-testület a 32/2015. (IV.29.) határozatát akként módosítja, hogy az ingatlan eladási 
árát 600.000 Ft + 162.000 Ft ÁFA = 762.000 Ft-ban állapítja meg. 
 

1. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről a vevőket – Arany Attilát 
és Földi Mariannát – értesítse. 

 
2. A képviselő-testület felhívja a vevőket, hogy a vételár különbözetét az önkormányzat 

pénztárába fizessék be. 
 
Felelős:   Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:            1. pont: 2015. október 9. 

                         2. pont: 2015. november 15. 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
79/2015. (IX.24.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 600.000 Ft letelepedési támogatásban 
részesíti Arany Attila csabrendeki és Arany-Földi Marianna nyirádi lakosokat, akik az 
önkormányzattól 2015. május 13-án megvásárolt, Nyirád 911/56 hrsz-ú, természetben a 8454 
Nyirád, Szeptember 4. utca 19. szám alatti beépítetlen területre, a telekhatáron belülre az 
ivóvizet és a villanyáramot bevezettették, valamint az ingatlanon lakóépület építésére jogosító, 
jogerős építési engedéllyel rendelkeznek. 
 
A támogatás feltétele, hogy a támogatottak támogatási szerződés aláírásával vállalják, hogy az 
ingatlanon három éven belül lakóházat építenek, és azt 15 évig nem adják el. A támogatottak 
hozzájárulnak ahhoz, hogy az önkormányzat javára a 15 évre szóló elidegenítési tilalmat a 
földhivatali ingatlan-nyilvántartásba bevezessék. 
 
A támogatási szerződésben a felek rögzítik, hogy a jogerős használatbavételi engedély 
megszerzését követő 10 napon belül az építkezők Nyirád községben állandó lakóhelyet 
létesítenek.  
 
A támogatási szerződésben rögzítik továbbá, hogy ha a támogatottak a szerződésben vállalt 
kötelezettségüket megszegik, a letelepedési támogatásnak az évenkénti inflációval növelt 
összegét az önkormányzatnak visszafizetik. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ügyfelekkel a támogatási szerződést 
kösse meg. 
 
A képviselő-testület megbízza dr. Kocsis József ügyvédet a támogatási szerződés 
elkészítésével, ellenjegyzésével és a jogügylet teljesedése érdekében szükség szerint teendő 
jognyilatkozat tételére is kiterjedő, a földhivatal előtti képviselettel. 
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ügyfeleket a döntéséről e határozat 
megküldésével tájékoztassa. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2015. október 9. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
80/2015. (IX.24.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége ellenére nem zárja 
ki Nagy Gábor alpolgármestert abból a szavazásból, mely az általa felajánlott 300 ezer forint 
elfogadására vonatkozik. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

81/2015. (IX.24.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete nem fogadja el a Nagy Gábor 
alpolgármester által felajánlott 300 ezer forintot, mely felajánlást az óvodabővítés tervezési 
díjához történő hozzájárulásként tette. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
82/2015. (IX.24.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jövőben megkötendő minden tervezői 
vállalkozási szerződésben a következő fizetési feltételeket rögzíti: 
 
Az önkormányzat a tervező részére megállapított tervezői díj 80 %-át akkor fizeti meg, amikor 
a terv az engedélyező hatósághoz benyújtásra került, a díj 20 %-át pedig akkor, amikor az 
önkormányzat a jogerős engedélyt a hatóságtól megkapta. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal és folyamatos 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

83/2015. (IX.24.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége ellenére nem zárja 
ki Nagy Gábor alpolgármestert az általa felajánlott képviselői tiszteletdíj elfogadásáról és 
felhasználásáról szóló döntésből. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

84/2015. (IX.24.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 2015. augusztus 1. napjától 
2015. november 30. napjáig Nagy Gábor alpolgármesternek járó, általa az önkormányzat 
javára felajánlott, összesen 797.560 Ft képviselői tiszteletdíjat.  
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A képviselő-testület jóváhagyja, hogy ezt az összeget az önkormányzat egy fűnyíró traktor, egy 
motoros aljnövény tisztító, valamint tartozékaik árának fedezetére fordítsa. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  azonnal 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
85/2015. (IX.29.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete – mint fenntartó és üzemeltető - 2015. 
szeptember 30. napjától helyi termelői piacot üzemeltet a Nyirád, Park utca 1/A. szám alatti 
Nyirádi Piacon. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a vásárokról a piacokról és a 
bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm.rendelet 4/B. §-a szerint a helyi termelői 
piac üzemeltetését a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének jelentse be a 
következő adattartalommal: 
 
1./ A fenntartó neve:                    ....... Nyirád Község Önkormányzata 
     A fenntartó címe, székhelye: ........ 8454 Nyirád, Szabadság utca 3. 
     Elektronikus levelezési címe:  ...... hivatal@nyirad.hu 
2./ A fenntartó cégjegyzékszáma: 733919 (MÁK által kiadott törzskönyvi azonosító) 
3./ Az üzemeltető neve:              ....... Nyirád Község Önkormányzata 
     Az üzemeltető címe, székhelye:8454 Nyirád, Szabadság utca 3. 
     Elektronikus levelezési címe: ....... hivatal@nyirad.hu 
4./ A helyi termelői piac:  ................... Nyirádi piac 
4.1./ címe:  ........................................ 8454 Nyirád, Park utca 1/A. 
4.2./ helyrajzi száma:  ....................... 943/2 
4.3./ Terület használatának jogcíme:  tulajdonos 
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5. A helyi termelői piac nyitvatartási ideje:  

 
 Nyitvatartási idő 
Hétfő 6.00 – 12.00 
Kedd 6.00 – 12.00 
Szerda 6.00 – 12.00 
Csütörtök 6.00 – 12.00 
Péntek 6.00 – 12.00 
Szombat 6.00 – 12.00 
Vasárnap 6.00 – 12.00  

 
Felelős:          Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:        2015. szeptember 30. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
86/2015. (X.29.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi szándékát, hogy 2016. január 1. 
napjától a családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás és a házi segítségnyújtás feladatait 
továbbra is önállóan, az önkormányzat által fenntartott Szociális Segítő Központ keretein belül 
látja el. 
 
E tárgyban a képviselő-testület a végleges döntését 2015. november 30. napjáig hozza meg. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal és 2015. november 30. 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének   
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87/2015. (X.29.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elbírálta a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtése tárgyában beérkezett pályázatot, és pályázata alapján Kustos 
Gábor (8330 Sümeg, Építők utja 1.) vállalkozót jelöli ki a közszolgáltatás ellátására.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtése tárgyában 2015. december 1-jei hatállyal kössön közszolgáltatási 
szerződést Kustos Gábor vállalkozóval. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2015. november 30. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

88/2015. (XI.26.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. január 1. napjától a családsegítés és 
a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait továbbra is önállóan, az önkormányzat által fenntartott 
Nyirádi Szociális Segítő Központ keretein belül látja el. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal és 2016. január 1. 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

89/2015. (XI.26.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. január 1. napjától a házi 
segítségnyújtás feladatait továbbra is önállóan, az önkormányzat által fenntartott Nyirádi 
Szociális Segítő Központ keretein belül látja el. 
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Nyirád Község Önkormányzata 2016. január 1. napjától a házi segítségnyújtás feladatait - 
változatlan személyi és tárgyi feltételekkel – a Nyirádi Szociális Segítő Központon keresztül 
Szőc község közigazgatási területén is ellátja, melyről Nyirád Község Önkormányzata és Szőc 
Község Önkormányzata feladat-ellátási szerződést köt a jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés aláírására. A 
szerződés e határozat melléklete.  
 
Nyirád Község Önkormányzata 2016. január 1. napjától – az egyes szociális és 
gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvény 8. § (6) 
bekezdésében és 10. §-ában foglaltak szerint – a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás 
feladatait Szőc község közigazgatási területén is ellátja a Nyirádi Szociális Segítő Központon 
keresztül. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester és  

        Molnárné Farkas Rita, a Szociális Segítő Központ vezetője 
Határidő:  azonnal és 2016. január 1. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
90/2015. (XI.26.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 3/2007. (I.10.) határozatával létrehozott 
Szociális Segítő Központ alapító okiratát 2016. január 1-jei hatállyal a következők szerint 
módosítja: 
 
Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„1. Az Intézmény megnevezése: Nyirádi Szociális Segítő Központ” 
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Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„5. Az Intézmény jogállása: működési engedéllyel rendelkező önálló jogi személy, amely 
szakmai munkáját önállóan látja el.” 
 
Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„6. Az Intézmény működési területe: 

 házi segítségnyújtás, családsegítés, és gyermekjóléti szolgáltatások 
tekintetében Nyirád és Szőc községek közigazgatási területe; 

b) szociális étkeztetés és idősek, demens betegek nappali ellátása tekintetében 
Nyirád község közigazgatási területe.” 
 
Az alapító okirat 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„15. Jelen - a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - alapító okirat hatályba lépésének 
napja 2016. január 1.” 
 
Az alapító okirat záradéka helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„Záradék: Az alapító okiratot Nyirád Község Önkormányzata a 3/2007. (I.10.) határozatával 
fogadta el, és a 89/2011. (XII.19.), a 95/2013. (X.31.) valamint a 90/2015. (XI.26.) 
határozatával módosította.” 
 
A képviselő-testület a jelen, valamint a 89/2011. (XII.19.) és a 95/2013. (X.31.) képviselő-
testületi határozattal módosított alapító okiratot egységes szerkezetben fogadja el. A 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt okirat jelen határozat melléklete. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy intézkedjen a Magyar Államkincstárnál a 
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változások törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetéséről. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2015. november 30. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
91/2015. (XI.26.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal által meghatározott és közzétett, az Ajkai járásban Nyirád településre 
vonatkozó tervezettel, mely szerint a település teljes közigazgatási területére vonatkozóan a 
kötelező felvételt biztosító általános iskola: 
 
037118 – Nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola 
8454 Nyirád, Szabadság utca 1. 
8454 Nyirád, Dózsa György utca 52/A. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatot postai úton és elektronikus 
formában a Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályának küldje meg. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  2014. november 30. 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

92/2015. (IX.26.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete átvállalja a közös önkormányzati hivatal 
elhunyt hivatalsegédje, Tóth Andrea temetési költségét, mely 67.310 Ft. 
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A temetési költség fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésében, 
a 2014. évi pénzmaradvány terhére biztosítja. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

93/2015. (XI.26.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége ellenére nem zárja 
ki Andrónyi Miklós képviselőt az általa felajánlott képviselői tiszteletdíj elfogadásáról és 
felhasználásáról szóló döntésből. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
94/2015. (XI.26.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 2014. október 1. napjától 2015. 
december 31. napjáig Andrónyi Miklós képviselőnek járó, általa az önkormányzat javára 
felajánlott, összesen 539.669 Ft képviselői tiszteletdíjat.  
 
A képviselő-testület jóváhagyja, hogy ezt az összeget az önkormányzat a következő 
szervezetek támogatására fordítsa: 
 
Iskola a Gyermekeinkért Közalapítvány Nyirád részére  50.000 Ft 
Összefogás Nyirádért Egyesület részére    50.000 Ft 
Nyirádi Római Katolikus Egyházközség részére 
járdaépítés és kápolna-felújítás céljára                         439.669 Ft 
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A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a támogatások átutalásáról gondoskodjon. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2015. december 15. 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
95/2015. (XI.26.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége ellenére nem zárja 
ki Németh Jenő képviselőt az általa felajánlott képviselői tiszteletdíj elfogadásáról és 
felhasználásáról szóló döntésből. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

96/2015. (XI.26.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 2014. október 21. napjától 
2015. december 31. napjáig Németh Jenő képviselőnek járó, általa az önkormányzat javára 
felajánlott, összesen 520.004 Ft képviselői tiszteletdíjat.  
 
A képviselő-testület jóváhagyja, hogy ezt az összeget az önkormányzat a Nyirádi Római 
Katolikus Egyházközséget támogassa, 2016. évben egy halott-hűtő megvásárlása céljából. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a támogatásra felajánlott összegnek az 
önkormányzat 2016. évi költségvetésében való elkülönítéséről gondoskodjon. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2016. december 15. 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
97/2015. (XI.26.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége ellenére nem zárja 
ki Németh András képviselőt az általa felajánlott képviselői tiszteletdíj elfogadásáról és 
felhasználásáról szóló döntésből. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

98/2015. (XI.26.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 2015. január 1. napjától 2015. 
december 31. napjáig Németh András képviselőnek járó, általa az önkormányzat javára 
felajánlott, összesen 502.920 Ft képviselői tiszteletdíjat.  
 
A képviselő-testület jóváhagyja, hogy ezt az összeget az önkormányzat a következő 
szervezetek támogatására fordítsa: 
 
Összefogás Nyirádért Egyesület javára   200.000 Ft 
Iskola a Gyermekeinkért Alapítvány Nyirád javára  120.000 Ft 
Nyirádi Római Katolikus Egyházközség javára 
járdaépítés és kápolna-felújítás céljára    182.920 Ft 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a támogatások átutalásáról gondoskodjon. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2015. december 15. 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
99/2015. (XII.17.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a két önkormányzat között 2013. január 1-
jei hatállyal megkötött, a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról 
szóló megállapodást 2016. január 1-jei hatállyal módosítja, a következő, 13.8.) ponttal egészíti 
ki: 
 
„13.8.) Szőc Község Önkormányzata Nyirád Község Önkormányzata részére a Nyirádi Közös 
Önkormányzati Hivatal működési és fenntartási költségeit számla alapján, negyedévenként, a 
negyedévet követő hónap 20. napjáig fizeti meg.” 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2016. január 1. és folyamatos 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
100/2015. (XII.17.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
15.869 eFt bevételi és 
15.869 eFt kiadási  
 
főösszeggel elfogadja a Szociális Segítő Központ 2015. évi módosított költségvetését. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
101/2015. (XII.17.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
43.974 eFt bevételi és 
43.974 eFt kiadási  
 
főösszeggel elfogadja a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2015. évi módosított költségvetését. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
102/2015. (XII.17.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
40.271 eFt bevételi és 
40.271 eFt kiadási  
 
főösszeggel elfogadja a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi módosított 
költségvetését. 
 
Felelős:  Sarkadi-Nagy András polgármester 
Határidő:  azonnal 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
103/2015. (XII.17.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 9/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelete 4. függelékét, mely 
Nyirád Község Önkormányzata kormányzati funkcióit rögzíti, a következők szerint módosítja: 
 
A kormányzati funkciók közül törlésre kerülnek a 
 
„096010 Óvodai intézményi étkeztetés 
096020 Iskolai intézményi étkeztetés” 
 
kormányzati funkciók, és helyettük a 
 

„096015      Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben” 

kormányzati funkciót veszi használatba. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2015. december 31. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

104/2015. (XII.17.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal által, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 189. § (1) 
bekezdése, valamint a közszolgálati ellenőrzések 2015. évi vizsgálati tárgyköreiről és a 
vizsgálat alá vont szervekről szóló 1522/2015. (VII.31.) Korm. határozat alapján végzett 
közszolgálati ellenőrzésről készült ellenőrzési jelentést. 
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A képviselő-testület a jelentésben foglalt intézkedési javaslatra rendeletet alkot a Nyirádi Közös 
Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítésének 
megállapításáról. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy döntéséről a Veszprém Megyei Kormányhivatalt 
írásban értesítse. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2016. január 5. 
 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
105/2015. (XII.17.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja Nyirád Község Önkormányzata 
2016. évi belső ellenőrzési tervét a következők szerint: 
 

1.  
a) Az ellenőrzés tárgya: Főzőkonyha gazdálkodásának vizsgálata 
b) Az ellenőrzés célja: gazdaságosság vizsgálata 
c) Ellenőrizendő időszak: 2015. év 
d) Az ellenőrzés időszükséglete: 3 ellenőrzési nap 
e) Az ellenőrzés típusa: rendszer, mintavételes 
f) Az ellenőrzés ütemezése: 2016. május 
g) Vizsgált egység: Nyirád Község Önkormányzata 
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2.  
  a)  Az ellenőrzés tárgya: Házipénztári pénzkezelés vizsgálata 

b) Az ellenőrzés célja: jogszerűség és megbízhatóság vizsgálata 
c) Ellenőrizendő időszak: 2015. év 
d) Az ellenőrzés időszükséglete: 2 ellenőrzési nap 
e) Az ellenőrzés típusa: pénzügyi, mintavételes 
f) Az ellenőrzés ütemezése: 2016. szeptember 
g) Vizsgált egység: Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 

 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2015. december 31. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

108/2015. (XII.30.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat saját halottjának tekinti 
Sarkadi-Nagy András polgármestert, aki 2015. december 29-én meghalt. 
 
A képviselő-testület megbízza az alpolgármestert, hogy az elhunyt polgármester családjával ez 
ügyben egyeztessen, és az érintett temetkezési vállalkozásnál járjon el. 
 
A képviselő-testület a temetéssel kapcsolatos valamennyi költséget vállalja, melynek fedezetét 
az önkormányzat 2015. évi költségvetésében, a 2014. évi maradvány terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület felkéri az alpolgármestert, hogy a temetés költségeiről a temetést követő 
legközelebbi testületi ülésen tájékoztassa a képviselő-testület tagjait. 
 
Felelős:  Nagy Gábor alpolgármester 
Határidő:  a temetést követő következő képviselő-testületi ülés 
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2016 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2016. (I.27.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014-2020-as európai uniós pénzügyi 
ciklusban rendelkezésre álló források lehető leghatékonyabb felhasználási lehetőségének 
megteremtése érdekében konzorciumi együttműködési megállapodást köt a Veszprém Megyei 
Önkormányzattal a „Terület- és Településfejlesztési Operatív Program” pályázatok 
előkészítése, megírása és benyújtása tárgyában, 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 képviselő-testület megbízza az alpolgármestert, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzatnál 
Nyirád település benyújtani kívánt projektötleteivel kapcsolatban járjon el, és a konzorciumi 
együttműködési megállapodásokat kösse meg. 
 
Felelős:  Nagy Gábor alpolgármester 
Határidő:  folyamatos 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2016. (II.8.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
38.062 eFt bevételi és 
38.062 eFt kiadási  
 
főösszeggel elfogadja a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését, 
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melyhez Nyirád Község Önkormányzata 2.083 eFt fenntartói hozzájárulást biztosít saját 
költségvetéséből.  
 
Felelősök:  Nagy Gábor alpolgármester 

         Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  folyamatos, és 2016. december 31. 
 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2016. (II.8.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 714.500 Ft működési célú, visszatérítendő 
támogatást nyújt a Nyirád Községi Polgárőrség részére.  
 
A képviselő-testület a támogatás összegének fedezetét az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében, a maradvány terhére biztosítja. 
 
A Nyirád Községi Polgárőrség a visszatérendő támogatást köteles visszafizetni az 
önkormányzat számára azt követően, ha az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti 
Együttműködési Alaptól a „Látható” Polgárőrségért című, NEA-MA15-M-1326 pályázati 
azonosítószámú, nyertes pályázata alapján az egyesület a pályázati támogatást megkapja. 
 
Felelős:   Nagy Gábor alpolgármester és 
   Papp Attila, a Nyirád Községi Polgárőrség elnöke 
Határidő:             a kifizetésre: 2016. február 11.; 
   a visszafizetésre: a pályázati támogatás kézhezvételét  

                         követő 3 munkanapon belül 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2016. (II.11.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
16.421 eFt bevételi és 
16.421 eFt kiadási főösszeggel  
 
elfogadja a Nyirádi Szociális Segítő Központ 2016. évi költségvetését. 
 
Felelős:  Nagy Gábor alpolgármester és 
                   Molnárné Farkas Rita a Nyirádi Szociális Segítő Központ vezetője 
Határidő:     azonnal 
 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2016. (II.11.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
43.322 eFt bevételi és 
43.322 eFt kiadási főösszeggel  
 
elfogadja a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2016. évi költségvetését. 
 
Felelős:  Nagy Gábor alpolgármester és 
                   Szabóné Kecskés Mária a Nyirádi Nyitnikék Óvoda vezetője 
Határidő:     azonnal 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2016. (II.11.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyta a képviselő-testület 2016. évi 
munka- és üléstervét. 
 
Felelős:  Nagy Gábor alpolgármester és Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  azonnal és 2016. december 31. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2016. (II.11.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Mozgássérültek Veszprém 
Megyei Egyesülete Halimba, Szőc, Nyirád Csoportja 2015. évi működéséről készített 
tájékoztatót. 
 
Felelős:  Nagy Gábor alpolgármester 
Határidő:  azonnal 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2016. (II.11.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Nyirád Községi Sportegyesület 
2015. évi működéséről készített tájékoztatót. 
 
Felelős:  Nagy Gábor alpolgármester 
Határidő:  azonnal 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2016. (II.11.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az átruházott hatáskörben a 
polgármester által hozott döntésekről szóló tájékoztatót. 
 
Felelős:  Nagy Gábor alpolgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2016. (II.11.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű képviselő-
testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót. 
 
Felelős: Nagy Gábor alpolgármester 
Határidő: azonnal 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2016. (II.11.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca Környéki Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanácsa fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti 
és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások 
intézményi térítési díjainak meghatározásáról szóló előterjesztést megtárgyalta.  
 
 
A képviselő-testület megállapította, hogy Nyirád településen a lakosság részéről nincs igény a 
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támogató szolgáltatásra, ezért azt az önkormányzat a továbbiakban nem kívánja igénybe 
venni. 
 
A képviselő-testület megbízza az alpolgármestert, hogy a döntésről szóló határozatot küldje 
meg a Társulás elnökének további intézkedés végett. 
 
Felelős:  Nagy Gábor alpolgármester 
Határidő:  2016. március 5. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2016. (II.11.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete nem fogadja el a Nyirádi Mezőgazdasági, 
Ipari és Szolgáltató Kft. (8300 Tapolca, Batsányi János utca 22.) által az önkormányzatnak 
ajándékba felajánlott Nyirád belterület 247 és 408 hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű 
ingatlanokat. 

 
Indokolás 

 
Nyirád Község Önkormányzata a kft. által felajánlott ingatlanokat hasznosítani nem tudja, 
valamint a járulékos adminisztrációs költségek meghaladják az ingatlanok értékét, ezért azok 
térítésmentes átvételéhez a képviselő-testület nem járul hozzá. 
 
A képviselő-testület megbízza az alpolgármestert, hogy a kft. képviselőjét, Császár László 
végelszámolót döntéséről e határozat megküldésével tájékoztassa. 
 
Felelős:  Nagy Gábor alpolgármester 
Határidő:  2016. február 26. 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2016. (II.11.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő, a 
nyirádi Nyírfa, Sport és Szeptember 4. utcában található, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlanokat lakóház építése céljából értékesíti.  
 
A képviselő-testület az ingatlan eladási árát ingatlanforgalmazó-értékbecslő szakértő által 
készített értékelési bizonyítvány alapján állapítja meg. Az értékbecslés ellenértékét az 
önkormányzat, mint eladó fizeti meg. 
 
Ha az építkezni szándékozó az ingatlan árát megfizeti, és a telekhatáron belülre a vezetékes 
ivóvizet és a villanyáramot bevezetteti, valamint a lakóházra vonatkozó jogerős építési 
engedélyt az önkormányzati hivatalban bemutatja, az önkormányzat a befizetett telekár nettó 
értékét letelepedési támogatásként részére visszautalja.  
 
A letelepedési támogatás további feltétele, hogy a támogatott támogatási szerződés aláírásával 
vállalja, hogy az ingatlanon három éven belül lakóházat épít, és azt 10 évig nem adja el. A 
támogatott hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat javára a 10 évre szóló elidegenítési 
tilalmat a földhivatali ingatlan-nyilvántartásba bejegyezzék. 
 
A támogatási szerződésben a felek rögzítik, hogy a jogerős használatbavételi engedély 
megszerzését követő 10 napon belül az építkezők Nyirád községben állandó lakóhelyet 
létesítenek.  
 
A támogatási szerződésben a felek rögzítik továbbá, hogy ha a támogatott a szerződésben 
vállalt kötelezettségét megszegi, a letelepedési támogatásnak az évenkénti inflációval növelt 
összegét az önkormányzatnak visszafizeti. 
 
A képviselő-testület megbízza az alpolgármestert, hogy az építkezni szándékozó ügyfeleket a 
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letelepedési támogatás feltételeiről tájékoztassa. 
 
Felelős:  Nagy Gábor alpolgármester 
Határidő:  folyamatos 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2016. (II.11.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete visszavonja a 61/2015. (VIII.18.) 
határozatát, mely szerint az önkormányzat tulajdonában lévő, a Nyirád, Nyírfa utca 20. szám 
alatti, 911/71 helyrajzi számú építési telek tulajdonjogát a képviselő-testület 1/1 tulajdoni 
arányban átruházza Erdei Eszter, 8454 Nyirád, Sport utca 3. szám alatti lakos részére. 
 

Indokolás 
 
Erdei Eszter (a továbbiakban: ügyfél) az építési telek iránti kérelmében vállalta, hogy a 
vételárat szeptember 30. napjáig megfizeti. Sem e vállalásának nem tett eleget, sem az 
adásvételi szerződést nem kötötte meg, és mulasztását sem indokolta, ezért a képviselő-
testület a tulajdonba adásról szóló határozatát visszavonja.  
 
A képviselő-testület megbízza az alpolgármestert, hogy döntéséről az ügyfelet jelen határozat 
megküldésével tájékoztassa. 
 
Felelős:  Nagy Gábor alpolgármester 
Határidő:  2016. február 26. 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
15/2016. (II.11.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő, a 
Nyirád, Szeptember 4. utca 25. szám alatti, 911/53 helyrajzi számú építési telket 2016. június 
30. napjáig fenntartja Kiss Tamás és Szabó Zsanett Nyirád, Ady Endre utca 19. szám alatti 
lakosok részére és kérelmére, tulajdonba adás céljából. 
 
Mivel a kérelmezők az ingatlan megvásárlását az új családi és otthonteremtési támogatás 
részükre történő megítélésétől tették függővé, ezért a képviselő-testület felhívja az ügyfeleket, 
hogy az építési telek iránti igényüket 2016. június 30. napjáig véglegesítsék. Amint ez 
megtörténik, az önkormányzat saját költségén megrendeli ingatlanforgalmazó-értékbecslő 
szakértőnél az ingatlan értékbecslését, és ezt követően a képviselő-testület a soron következő 
ülésén megállapítja az ingatlan eladási árát, valamint dönt az ingatlan tulajdonba adásáról a 
kérelmezők részére. 
 
A képviselő-testület megbízza az alpolgármestert, hogy döntéséről az építkezni szándékozó 
ügyfeleket jelen határozat megküldésével tájékoztassa. 
 
Felelős:  Nagy Gábor alpolgármester 
Határidő:  2016. február 17. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2016. (II.11.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő, a 
Nyirád, Nyírfa utca 13. szám alatti, 911/11 helyrajzi számú építési telket 2016. június 30. 
napjáig fenntartja Kovács Ferenc és felesége, Kovácsné Bányai Andrea Gabriella, Nyirád, 
Május 1. utca 12. szám alatti lakosok részére és kérelmére, tulajdonba adás céljából. 
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Mivel a kérelmezők az ingatlan megvásárlását az új családi és otthonteremtési támogatás 
részükre történő megítélésétől tették függővé, ezért a képviselő-testület felhívja az ügyfeleket, 
hogy az építési telek iránti igényüket 2016. június 30. napjáig véglegesítsék. Amint ez 
megtörténik, az önkormányzat saját költségén megrendeli ingatlanforgalmazó-értékbecslő 
szakértőnél az ingatlan értékbecslését, és ezt követően a képviselő-testület a soron következő 
ülésén megállapítja az ingatlan eladási árát, valamint dönt az ingatlan tulajdonba adásáról a 
kérelmezők részére. 
 
A képviselő-testület megbízza az alpolgármestert, hogy döntéséről az építkezni szándékozó 
ügyfeleket jelen határozat megküldésével tájékoztassa. 
 
Felelős:  Nagy Gábor alpolgármester 
Határidő:  2016. február 17. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
17/2016. (II.11.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza az alpolgármestert, hogy az 
önkormányzat tulajdonában lévő konyha teljes felújítására, valamint étkezde kialakítására 
vonatkozóan bízzon meg három tervezőt árajánlat elkészítésével. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert, hogy kössön szerződést Hoffmann 
László (Ajka, Kandó K. lkp. 11.) energetikai tanúsítóval a Nyirádi Civil Ház (26.400 Ft + ÁFA), 
az önkormányzati hivatal (39.800 Ft + ÁFA), az orvos szolgálati lakás (38.200 Ft + ÁFA), a 
konyha (37.900 Ft + ÁFA), valamint az egészségház (38.900 Ft + ÁFA) épületek energetikai 
tanúsításának elkészítésére.  
 
 
Az összesen 181.200 Ft + ÁFA szolgáltatói díj fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 

 

 81

2016. évi költségvetésében, a 2015. évi pénzmaradvány terhére biztosítja. 
 
Felelős:  Nagy Gábor alpolgármester 
Határidő:  2016. március 4. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

18/2016. (II.11.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza az alpolgármestert, hogy 
kössön szerződést Hoffmann László (Ajka, Kandó K. lkp. 11.) energetikai tanúsítóval a 
tornacsarnok épülete energetikai tanúsításának elkészítésére.  
 
A szolgáltatói díj 139.300 Ft + ÁFA, melynek fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 
2016. évi költségvetésében, a 2015. évi pénzmaradvány terhére biztosítja. 
 
Felelős:  Nagy Gábor alpolgármester 
Határidő:  2016. március 4. 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

19/2016. (II.11.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. A 
kötelező betelepítési kvóta növeli a bűnözés kockázatát, veszélyeztetheti kultúránkat, és túlzott 
terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre. 
Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok 
beáramlását és a kötelező betelepítési kvóta életbe lépését! 
Felelős:  Nagy Gábor alpolgármester 
Határidő:  azonnal 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
20/2016. (II.11.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Nyirádi 
Közös Önkormányzati Hivatal cafeteria szabályzatát. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  azonnal és folyamatos 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2016. (II.11.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja Nyirád Község 
Önkormányzata cafeteria szabályzatát. 
 
Felelős:  Nagy Gábor alpolgármester 
Határidő:  azonnal és folyamatos 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

22/2016. (II.11.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Nyirádi 
Szociális Segítő Központ cafeteria szabályzatát. 
 
Felelős:  Molnárné Farkas Rita intézményvezető 
Határidő:  azonnal és folyamatos 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
23/2016. (II.11.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Nyirádi 
Nyitnikék Óvoda cafeteria szabályzatát. 
 
Felelős:  Szabóné Kecskés Mária óvodavezető 
Határidő:  azonnal és folyamatos 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
24/2016. (II.11.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-testület szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 9/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelet 4. függelékét, mely Nyirád 
Község Önkormányzata kormányzati funkcióit rögzíti, a következők szerint módosítja: 
 
A kormányzati funkciók közül törlésre kerülnek az 
„Idősek, demens betegek nappali ellátása 
Családsegítés” 
kormányzati funkciók. 
 
A 2016.január 1-jétől használt új kormányzati funkciók: 
 
„Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
Idősek nappali ellátása”  
 
A 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások kormányzati funkció neve módosul.  
Új elnevezése: Család és gyermekjóléti szolgáltatások. 
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Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  azonnal 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
25/2016. (II.11.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirádi Szociális Segítő Központ Alapító 
okiratának 4.4 pontját, mely a Nyirádi Szociális Segítő Központ alaptevékenységének 
kormányzati funkció szerinti megjelölését rögzíti, a következők szerint módosítja: 
 
A kormányzati funkciók közül törlésre kerülnek az 
„Idősek, demens betegek nappali ellátása 
Családsegítés” 
kormányzati funkciók. 
 
A 2016.január 1-jétől használt új kormányzati funkciók: 
 
„Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
Idősek nappali ellátása”  
 
A 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások kormányzati funkció neve módosul.  
Új elnevezése: Család és gyermekjóléti szolgáltatások. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  azonnal 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
26/2016. (III.3.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet nyirádi székhelyű civil 
szervezetek számára, nyirádi lakosok érdekében megvalósuló programjaikhoz, céljaikhoz, 
éves működési kiadásaik finanszírozásához.  
 
A pályázati kiírás e határozat melléklete. 
 
A képviselő-testület megbízza az alpolgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati kiírás 
közzétételéről. 
 
Felelős:  Nagy Gábor alpolgármester 
Határidő:  2016. március 18. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
27/2016. (III.3.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezi a Nyirád község helyi 
építési szabályzatának, valamint szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 18/2005. (XI.18.) 
önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) tárgyalásos úton való módosítását a 
következők szerint: 
 
A rendelet 9. § (11) bekezdése helyébe, az Lf-1. jelű építési övezetre vonatkozóan a következő 
rendelkezés lépjen: 
 
„(11) A falusias lakóterület építési övezeteiben a kialakult beépítés figyelembevételével az 
alábbi telekalakítási és beépítési előírásokat kell alkalmazni: 
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Lf-1. jelű építési övezet 
Beépítési mód K - oldalhatáron álló 
Kialakítható telek területe min. 1200 m2 

Kialakítható telek szélessége min. 18 m  
a telek homlokvonalán 

Megengedett legnagyobb beépítettség 
K – 30 %,  
de maximum 500 m2 
(kivéve intézmények) 

Megengedett legnagyobb terepszint alatti  
beépítettség K – 30 % 

Megengedett legkisebb építménymagasság K – 3,0 m 
Megengedett legnagyobb építménymagasság K – 4,5 m 
Megengedett legkisebb zöldfelület 40 % 

                                                                                                                                           „ 
A képviselő-testület megbízza az alpolgármestert, hogy a rendelet tárgyalásos úton való 
módosítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős:  Nagy Gábor alpolgármester 
Határidő:  2016. március 31. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

28/2016. (III.3.) határozata 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 89/2014. (XII.17.) 
határozatát, mely szerint a telekmegosztás alatt lévő, a változás előtt Nyirád 0192/8 hrsz-ú, 
majd a változás után Nyirád 0192/21 hrsz-ú ingatlanból Németh József 8454 Nyirád, Dózsa 
György utca 13. szám alatti lakos tulajdonostól megvásárol 4490 m2 területű ingatlant 52,29 
Ft/m2 áron, összesen 234.780 Ft vételárért.  
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Indokolás: 
 
Az ingatlan-átruházásról szóló adásvételi szerződés megkötésére nem került sor, mert a 
jogügylettől Németh József eladó elállt. 
 
Felelős:   Nagy Gábor alpolgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
29/2016. (III.3.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a telekmegosztás alatt lévő, a változás előtt 
Nyirád 0192/8 hrsz-ú, majd a változás után Nyirád 0192/21 hrsz-ú ingatlanból Németh József 
8454 Nyirád, Dózsa György utca 13. szám alatti lakos tulajdonostól az önkormányzat részére 
felajánlott 4490/122671 tulajdoni hányadot településfejlesztés céljára (a nyirádi halastó köré 
tervezett vízi tanösvény létrehozásához) elfogadja. 
 
Az ajándékozással érintett 4490/122571 tulajdoni hányad tiszta értéke 234.780 Ft, azaz 
Kettőszázharmincnégyezer-hétszáznyolcvan forint. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására. 
 
A képviselő-testület vállalja az ügyvédi és földhivatali eljárással kapcsolatos költségeket, 
melynek fedezetét az önkormányzat 2016. évi költségvetésében, a 2015. évi maradvány 
terhére biztosítja.  
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A képviselő-testület megbízza dr. Farkasné dr. Babos Bernadett Ügyvédi Irodát (8360 
Keszthely, Schwarz D. u. 64.), hogy az „ajándékozással vegyes telekalakítás, közös tulajdon 
megszűntetése” okiratot írásba foglalja, ellenjegyzésével lássa el, és mellékleteivel együtt az 
Ajkai Járási Hivatalhoz nyújtsa be, a földhivatali eljárásban Nyirád Község Önkormányzata 
képviseletét teljes jogkörrel lássa el. 
 
Felelős:  Nagy Gábor alpolgármester 
Határidő:  2016. március 20. 
 
 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
30/2016. (III.3.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca Környéki Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanácsa fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti 
és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások 
intézményi térítési díjainak meghatározásáról szóló előterjesztést megtárgyalta. Az 
előterjesztésben javasolt térítési díjakat elfogadja.  
 
A képviselő-testület felkéri az alpolgármestert, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg a 
Társulás elnökének további intézkedés végett. 
 
Felelős:  Nagy Gábor alpolgármester 
Határidő:  2016. március 5. 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
31/2016. (III.3.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 32/2015. (IV.29.) határozatával 1/2 -1/2 
tulajdoni arányban átruházta a Nyirád Község Önkormányzata tulajdonában lévő, a Nyirád 
belterület 911/56 hrsz-ú, természetben a Nyirád, Szeptember 4. utca 19. szám alatt található, 
kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan tulajdonjogát Arany Attila 8474 Csabrendek, 
Nyíres puszta 15/A. és Földi Marianna 8454 Nyirád, Dózsa György utca 40. szám alatti lakosok 
(a továbbiakban: Ügyfelek) részére. 
 
A képviselő-testület az Ügyfelek kérésére hozzájárul ahhoz, hogy Arany Attila (szül. Tapolca, 
1987.01.18.) a saját tulajdoni hányadát átruházza házastársára, az ingatlan tulajdonosa 1/1 
tulajdoni arányban Arany-Földi Marianna (szül. Ajka, 1986.12.08.) legyen. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy döntéséről jelen határozat megküldésével a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Földhivatali Osztályát tájékoztassa. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2016. március 11. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

32/2016. (III.3.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza az alpolgármestert, hogy 
Svendor Csaba (8454 Nyirád, Táncsics Mihály utca 12.) által képviselt, alakulóban lévő 
vadásztársaságnál a vadászati joggal és vadgazdálkodással kapcsolatos eljárások tárgyában 
az önkormányzat képviseletében eljárjon az alábbiakban felsorolt, 1/1 tulajdoni hányadban az 
önkormányzat tulajdonában lévő földingatlanok vonatkozásában: 
 
1. Nyirád 0208/3 hrsz. kivett saját használatú út, 0,6200 ha, 
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2. Nyirád 0208/23 hrsz. kivett saját használatú út, 0,0735 ha, 
3. Nyirád 0217/16 hrsz. legelő, 21,2 Ak, 
4. Nyirád 0217/24 hrsz. kivett – közforgalom elől el nem zárt – magán út, 0,2118 ha, 
5. Nyirád 0217/27 hrsz. kivett út, 0,1312 ha, 
6. Nyirád 0217/33 hrsz. kivett út, 0,1773 ha, 
7. Nyirád 0219 hrsz. kivett saját használatú út, 1,4739 ha, 
8. Nyirád 0221/2 hrsz. kivett saját használatú út, 0,5182 ha, és 
9. Nyirád 0222 hrsz. kivett saját használatú út, 0,1544 ha, 
  

mindösszesen: 8 ha 4079 m2. 
 
Felelős:  Nagy Gábor alpolgármester 
Határidő:  folyamatos 

 
 

---/2016. (III.3.) 
 

Az alpolgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért azzal, hogy a Veszprém Megyei 
Könyvtár által felajánlott kulturális célú támogatásból az óvodások számára finanszírozza az 
önkormányzat Rosta Géza előadóművész gyermekműsorát, a maradék összegből pedig az 
önkormányzati intézmények közösen vásárolnak saját programjaikhoz, a kézműves 
foglalkozásaikhoz szükséges anyagokat, eszközöket. 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

33/2016. (III.3.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elutasítja a Medicopter Alapítvány – 1439 
Budapest, Pf. 679. – anyagi támogatás iránti kérelmét. 
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Indokolás: 
 
A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésében e célra forrással nem 
rendelkezik. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy döntéséről e határozat megküldésével az 
alapítvány elnökét tájékoztassa. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2016. március 18. 
 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
34/2016. (III.3.) 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 2016. április 25. és 2016. 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. 
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Felkéri az alpolgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjon az óvodai beiratkozás idejéről és 
az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról szóló közlemény közzétételéről. 
 
Felelős:    
a közzétételért: Nagy Gábor alpolgármester és Lovasi Erika jegyző 
a szülők értesítéséért: Szabóné Kecskés Mária intézményvezető 
 
Határidő:  a közzétételre: 2016. március 25. 
a szülők értesítésére: 2016. május 11. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

35/2016. (III.3.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége ellenére nem zárja 
ki Németh András képviselőt az általa felajánlott képviselői és bizottsági tagsági tiszteletdíj 
elfogadásáról szóló döntésből. 
 
Felelős:  Nagy Gábor alpolgármester 
Határidő:  azonnal 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

36/2016. (III.3.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége ellenére nem zárja 
ki Horváth Zoltán képviselőt az általa felajánlott képviselői és bizottsági tagsági tiszteletdíj 
elfogadásáról szóló döntésből. 
 
Felelős:  Nagy Gábor alpolgármester 
Határidő:  azonnal 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
37/2016. (III.3.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége ellenére nem zárja 
ki Andrónyi Miklós képviselőt az általa felajánlott képviselői tiszteletdíj elfogadásáról szóló 
döntésből. 
 
Felelős:  Nagy Gábor alpolgármester 
Határidő:  azonnal 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

38/2016. (III.3.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége ellenére nem zárja 
ki Papp Attila képviselőt az általa felajánlott képviselői és bizottsági tagsági tiszteletdíj 
elfogadásáról szóló döntésből. 
 
Felelős:  Nagy Gábor alpolgármester 
Határidő:  azonnal 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

39/2016. (III.3.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége ellenére nem zárja 
ki Németh Jenő képviselőt az általa felajánlott képviselői tiszteletdíj elfogadásáról szóló 
döntésből. 
 
Felelős:  Nagy Gábor alpolgármester 
Határidő:  azonnal 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
40/2016. (III.3.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 2016. január 1-jétől 2016. 
december 31-ig  
 

1. Németh András képviselőnek járó, általa az önkormányzat javára felajánlott, havi bruttó 30.000 
Ft képviselői tiszteletdíjat és járulékait, valamint a bizottsági tagságért járó havi bruttó 3.000 Ft 
tiszteletdíjat és járulékait, 

2. Horváth Zoltán képviselőnek járó, általa az önkormányzat javára felajánlott, havi bruttó 30.000 Ft 
képviselői tiszteletdíjat és járulékait, valamint a bizottsági tagságért járó havi bruttó 3.000 Ft 
tiszteletdíjat és járulékait, 

3. Andrónyi Miklós képviselőnek járó, általa az önkormányzat javára felajánlott, havi bruttó 30.000 
Ft képviselői tiszteletdíjat és járulékait, 

4. Papp Attila képviselőnek járó, általa az önkormányzat javára felajánlott, havi bruttó 30.000 Ft 
képviselői tiszteletdíjat és járulékait, valamint a bizottsági tagságért járó havi bruttó 3.000 Ft 
tiszteletdíjat és járulékait, és 

5. Németh Jenő képviselőnek járó, általa az önkormányzat javára felajánlott, havi bruttó 30.000 Ft 
képviselői tiszteletdíjat és járulékait. 
 
A felajánlott és elfogadott tiszteletdíjak összegét a képviselő-testület az önkormányzat 2016. 
évi költségvetésében elkülönítetten, tartalékként kezeli. 
 
A képviselő-testület megbízza az alpolgármestert, hogy a költségvetési rendelet soron 
következő módosításakor a felajánlott tiszteletdíj tartalékként való elkülönítéséről 
gondoskodjon. 
 
Felelős:  Nagy Gábor alpolgármester 
Határidő:  a költségvetési rendelet soron következő módosítása 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

41/2016. (III.22.) határozata 
 

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
keretében megvalósítandó projekt benyújtására és megvalósítására 

vonatkozó felhatalmazásról 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

1. 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 az alpolgármestert, 
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. 
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Nagy Gábor alpolgármester 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
42/2016. (III.22.) határozata 

 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

keretében megvalósítandó projekt benyújtására és megvalósítására 
vonatkozó felhatalmazásról 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

1. 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 az alpolgármestert, 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. 
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Nagy Gábor alpolgármester 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

43/2016. (III.22.) határozata  
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában lévő víziközművekre 
vonatkozó, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által elkészített vagyonértékelést, továbbá az 
abban szereplő vagyonleltárt elfogadja.  
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Nyirád Község Önkormányzata a vagyonértékelésben szereplő adatokat a víziközművek 
vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő 
adatokról szóló 24/2003. (V. 29.) NFM rendelet 2. § (2) bekezdése értelmében saját 
nyilvántartásain 2016. január 1-i fordulónappal átvezeti. A vagyonértékelés szerinti vagyonérték 
nettó 590.258.865 Ft, azaz Ötszázkilencvenmillió-kettőszázötvennyolcezer-nyolcszázhatvanöt 
forint.  
 
Az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon értéke a 2015. június 30-i fordulónappal 
elkészített vagyonértékeléssel került megállapításra a vagyonértékelésben rögzítettek szerint, 
amely vagyon elemeinek új bekerülési értékeként történő megjelenítése az Önkormányzat 
számviteli nyilvántartásaiban 2016. január 1-jével valósul meg oly módon, hogy a 2015. június 
30-i fordulónappal megállapított vagyonérték a 2015. július 1. – december 31. között aktivált 
beruházásokkal, illetve egyéb változásokkal módosításra kerülnek.  
A 2016. január 1-jei bruttó bekerülési érték az avulással korrigált újraelőállítási érték alapján 
került megállapításra. 
 
Felelős:  Nagy Gábor alpolgármester  
Határidő:  azonnal 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
44/2016. (IV.7.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége miatt kizárja 
Horváth Zoltán képviselőt az alpolgármester személyére vonatkozó döntésből. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
45/2016. (IV.7.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Németh András, Németh Jenő és Horváth 
Zoltán képviselőket személyes érintettségük ellenére nem zárja ki a döntésből, mely a 
Szavazatszámláló Eseti Bizottság tagjainak megválasztásáról szól. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
46/2016. (IV.7.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alpolgármester személyének és a 
Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjainak titkos szavazással történő megválasztása 
lebonyolítására a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2014. 
(XI.21.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésében foglaltak szerint háromtagú 
Szavazatszámláló Eseti Bizottságot hoz létre. 
 
A bizottság elnöke:  Németh András képviselő 
Tagjai:    Németh Jenő képviselő 

                                  Papp Attila képviselő 
 
A Szavazatszámláló Eseti Bizottság megbízatása az alpolgármester és a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság új tagjának megválasztását követően megszűnik. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
47/2016. (IV.7.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 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 2016. április 7. napjától Horváth Zoltán. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

48/2016. (IV.7.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége miatt kizárja Nagy 
Gábor polgármestert a saját illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló 
döntésből. 
 
Felelős:  Horváth Zoltán alpolgármester 
Határidő:  azonnal 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

49/2016. (IV.7.) határozata 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. § 
(4) bekezdése alapján Nagy Gábor főállású polgármester illetményét 2016. április 3. 
napjától havi 448.700 Ft, azaz Négyszáznegyvennyolcezer-hétszáz forint 
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összegben állapítja meg. 
 
A képviselő-testület a polgármester költségtérítését a Mötv. 71. § (6) bekezdése 
alapján 2016. április 3. napjától havi 67.300 Ft, azaz Hatvanhétezer-háromszáz 
forint összegben állapítja meg. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  azonnal 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

50/2016. (IV.7.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége miatt kizárja 
Horváth Zoltán alpolgármestert a saját tiszteletdíja és költségtérítése megállapítására 
vonatkozó döntésből. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

51/2016. (IV.7.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 80. § 
(2) bekezdése alapján Horváth Zoltán társadalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíját 2016. április 7. napjától havi 157.100 Ft, azaz Egyszázötvenhétezer-
egyszáz forint összegben állapítja meg. 
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A képviselő-testület az alpolgármester költségtérítését az Mötv. 80. § (3) bekezdése 
alapján 2016. április 7. napjától havi 23.600 Ft, azaz Huszonháromezer-hatszáz 
forint összegben állapítja meg. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  azonnal 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

52/2016. (IV.7.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége miatt kizárja 
Andrónyi Miklós képviselőt a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának megválasztására 
vonatkozó döntésből. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

53/2016. (IV.7.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Andrónyi Miklós képviselőt 2016. április 7. 
napjától a Szociális és Egészségügyi Bizottság képviselő tagjává választja. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
54/2016. (IV.7.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Búzavirág Nyugdíjas Klub 
működéséről szóló tájékoztatót. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

55/2016. (IV.7.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Nyirád és Térsége 
Nagycsaládosainak Kh. Egyesület működéséről szóló tájékoztatót. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

56/2016. (IV.7.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Nyirádi Szociális Segítő 
Központ szakmai beszámolóját. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
57/2016. (IV.7.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és 2016. április 8-i hatállyal 
jóváhagyja a Nyirádi Szociális Segítő Központ Szakmai Programját. 
 
A jóváhagyott Szakmai Program e határozat melléklete. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester és 
  Molnárné Farkas Rita intézményvezető 
Határidő:  azonnal 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

58/2016. (IV.7.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és 2016. április 8-i hatállyal 
jóváhagyja a Nyirádi Szociális Segítő Központ Házirendjét. 
 
A jóváhagyott Házirend e határozat melléklete. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester és 
  Molnárné Farkas Rita intézményvezető 
Határidő:  azonnal 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

59/2016. (IV.7.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és 2016. április 8-i hatállyal 
jóváhagyja a Nyirádi Szociális Segítő Központ Szolgáltatási Rendjét. 
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A jóváhagyott Szolgáltatási Rend e határozat melléklete. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester és 
  Molnárné Farkas Rita intézményvezető 
Határidő:  azonnal 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

60/2016. (IV.7.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és 2016. április 8-i hatállyal 
jóváhagyja a Nyirádi Szociális Segítő Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
 
A jóváhagyott SZMSZ e határozat melléklete. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester és 
  Molnárné Farkas Rita intézményvezető 
Határidő:  azonnal 
 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

61/2016. (IV.7.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Gyermekjóléti Szolgálat 
működéséről szóló beszámolót. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester  
Határidő:  azonnal 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
62/2016. (IV.7.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése szerint megtárgyalta és elfogadja Nyirád Község 
Önkormányzata 2016. évi éves összesített közbeszerzési tervét. 
 
A tételes közbeszerzési terv e határozat melléklete. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy gondoskodjon a közbeszerzési terv 
nyilvánosságáról az önkormányzat honlapján történő közzététellel.  
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester és 

             Lovasi Erika jegyző 
Határidő: 2016. április 15. és folyamatos 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

63/2016. (IV.7.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
 

a) megbízza a polgármestert, hogy a nyirádi tornaterem gázfűtése megterveztetésének tárgyában 
tervezőkkel tárgyalásokat folytasson, árajánlatokat kérjen; 

b) felhatalmazza a polgármestert, hogy a legkedvezőbb árajánlatot adó tervezővel megbízási 
szerződést kössön; és 

c) megbízza a polgármestert, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ajkai 
Tankerületének vezetőjével egyeztessen annak érdekében, hogy a gáztervek 
elkészíttetésének ellenében a tornaterem bérbeadásából származó bevétel a jövőben a Nyirádi 
Erzsébet Királyné Általános Iskolát illesse meg. 
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A képviselő-testület a gáztervek elkészítése költségeinek fedezetét az önkormányzat 2016. évi 
költségvetésében, a 2015. évi maradvány terhére biztosítja. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2016. május 31. 
 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

64/2016. (IV.7.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete lakóház építése céljából - pályázati eljárás 
mellőzésével - a tulajdonában lévő, Nyirád belterület 911/11 hrsz-ú, természetben a Nyirád, 
Nyírfa utca 13. szám alatt található, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 
tulajdonjogát átruházza ½ - ½  tulajdoni arányban 
 

Kovács Ferenc és Kovácsné Bányai Andrea Gabriella 
8454 Nyirád, Május 1. utca 12. szám alatti lakosok  

(a továbbiakban: Vevők) részére. 
 
A képviselő-testület az ingatlan eladási árát ingatlanforgalmazó-értékbecslő szakértő által 
készített értékelési bizonyítvány alapján 630.000 Ft + 170.100 Ft (27 %) ÁFA, = 800.100 Ft, 
azaz Nyolcszázezer-egyszáz forint összegben állapítja meg.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Vevőkkel az adásvételi szerződést 
kösse meg.  
 
A szerződéskötéssel és a földhivatali eljárással kapcsolatos költségek a Vevőket terhelik. 
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A képviselő-testület megbízza dr. Péntek Zoltán jogtanácsost a szerződés elkészítésével, 
ellenjegyzésével és a jogügylet teljesedése érdekében szükség szerint teendő jognyilatkozat 
tételére is kiterjedő, a földhivatal előtti képviselettel. 
 
Ha a Vevők az ingatlan árát megfizetik, és a telekhatáron belülre a vezetékes ivóvizet és a 
villanyáramot bevezettetik, valamint a lakóházra vonatkozó jogerős építési engedélyt a 
polgármesternek bemutatják, az önkormányzat a befizetett nettó telekárat (630.000 Ft-ot) a 
képviselő-testület 13/2016. (II.11.) határozatában foglalt feltételekkel megkötendő támogatási 
szerződés alapján, letelepedési támogatás címén részükre visszautalja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Vevőket a döntéséről e határozat 
megküldésével tájékoztassa. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  a vételár megfizetésére és a szerződés megkötésére 2016. május 31. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
65/2016. (IV.7.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirádi Nyitnikék Óvodának Nyirád 
Község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013. június 18. napján kiadott, 48/2013. 
(VI.18.) számú határozattal elfogadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) 
bekezdése alapján a következők szerint módosítja: 
 
1. A preambulum helyébe a következő szöveg lép: 
 
 
„ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a a nemzeti köznevelésről szóló 

 
Módosította 
a 83/2016. 
(IV.26.) 
határozat 
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2011. évi CXC. törvény 21.§ (2) bekezdése alapján a Nyirádi Nyitnikék Óvoda alapító okiratát a 
következők szerint adom ki. „ 
 
2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ 1.1.     A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Nyirádi Nyitnikék Óvoda” 
 
3. Az alapító okirat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ 1.2.     A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 8454 Nyirád Széchenyi utca 36.” 
 
4. Az alapító okirat kiegészül az alábbi 2.1. ponttal: 
 
2.1. „ A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013.07.01. „ 
 
6. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ 2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 
 

 megnevezése székhelye 

1 Bakony-völgye Óvoda Nyirádi 
Tagintézménye 

8454 Nyirád Széchenyi utca 36. 

„ 
 
7. Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 
„4.1 A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
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évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti óvodai ellátás 
 
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 

 szakágazat 
száma 

szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 
 
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvényben meghatározott óvodai nevelés feladatainak ellátása 
 
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel 
2 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
3 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
4 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 
5 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
6 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
7 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
8 098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai 

 
 
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Nyirád Község Önkormányzata 
igazgatási területe” 
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8. Az alapító okirat 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Nyirád Község Önkormányzata 
3.1.2. székhelye: 8454 Nyirád Szabadság utca 3.” 

 
9. Az alapító okirat 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„2.2 A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Nyirád Község Önkormányzata 
2.2.2. székhelye: 8454 Nyirád Szabadság utca 3.” 

 
10. Az alapító okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ 3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Nyirád Község Önkormányzata 
3.2.2. székhelye: 8454 Nyirád Szabadság utca 3.” 

 
11. Az alapító okirat 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: az intézmény élén óvodavezető áll, 
akit Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános pályázat útján választ meg a 
vonatkozó jogszabályban meghatározott szervezetek véleményének kikérése után 5 évre. A 
megbízás nyilvános pályázat útján meghosszabbítható. Az óvodavezető felett és egyéb 
munkáltatói jogokat Nyirád Község Polgármestere gyakorolja.” 
 
12. Az alapító okirat 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ 5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
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 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 
1 közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 
2 megbízásos jogviszony 2013. évi V. törvény 
3 közfoglalkoztatási jogviszony 2011. évi CVI. törvény 

„ 
 
13. Az alapító okirat 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ 6.2. A köznevelési intézmény  

6.2.1. típusa: óvoda 
6.2.2. alapfeladatainak jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés” 

 
14. Az alapító okirat 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ 6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 

6.3.1. székhelyen: 75 fő” 
 
15. Az alapító okirat 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ 6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 
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ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

ingatlan 
hasznos 
alapterület
e (m2) 

vagyon 
feletti 
rendelkez
és joga 
vagy a 
vagyon 
használati 
joga 

az ingatlan 
funkciója, 
célja 

1 8454 Nyirád  
Széchenyi utca 36. 

705 241,55 használat óvoda 

„ 
 
16. Az alapító okiratból a 4., 5., 6., 7., 8., 9., 13., 19. pontok elhagyásra kerültek. 
 
A módosításokat 2016. április 8. napjától kell alkalmazni. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstárnál a módosítások 
átvezetése céljából járjon el. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2016. április 15. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
66/2016. (IV.7.) határozata 

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

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
67/2016. (IV.7.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. §-a alapján Nagy Gábor polgármester 2016. 
évi szabadságolási ütemtervét megtárgyalta és a következők szerint jóváhagyja. 
 

Megállapított teljes alapszabadság:  25 nap 
Megállapított pótszabadság:     14 nap 
Gyermekek után járó pótszabadság:   4 nap 
A teljes évre összesen:    43 nap 
 
A polgármesterré választás napjától, 
2016. április 3-tól számított, 
időarányosan járó szabadságnapok  
összesen:     32 nap 

 
A szabadság igénybevételének ütemterve: 

 
Április 28. - 29. 2 nap 
Május 2. 1 nap 
Június 16. - július 1. 12 nap 
Augusztus 22. - szeptember 2. 10 nap 
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Október 10. -12. 3 nap 
December 23. - 29. 4 nap 
Összesen: 32 nap 

 
 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester és Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  folyamatos 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
68/2016. (IV.7.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat intézményeinek 
villanyszerelési javítási munkái elvégzésére határozott időre, 2016. december 31. napjáig 
szóló, átalánydíjas szerződést köt Varga Béla villanyszerelő vállalkozóval (8454 Nyirád, 
Széchenyi utca 29.) havi bruttó 40.000 Ft, azaz Negyvenezer forint vállalási díjjal. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a szerződés elkészítésével és felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester és Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2016. április 22. 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

69/2016. (IV.7.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata egy db fűnyírót vásárol 140.689 Ft értékben. A képviselő-
testület a fűnyíró árából 80.689 Ft, azaz Nyolcvanezer-hatszáznyolcvankilenc forint fedezetét 
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az önkormányzat 2016. évi költségvetésében, a 2015. évi maradvány terhére biztosítja, a 
60.000 Ft, azaz Hatvanezer forint különbözetet a Nyirádi Erzsébet-királyné Általános Iskola 
bocsátja rendelkezésre átadott pénzeszközként. 
 
 
 
A képviselő-testület a fűnyírót a Nyirádi Erzsébet-királyné Általános Iskola részére határozatlan 
időre, tartós használatba adja, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a használatba adási 
szerződést az intézményvezetővel kösse meg. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2016. április 30. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

70/2016. (IV.7.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megrendeli a DRV Zrt.-nél a Nyirád II. 
szennyvízátemelőben meghibásodott, Flygt CP3085.182 HT250 típusú 0440915 gyári számú 
szivattyú rekonstrukcióját 578.100 Ft + 156.087 Ft ÁFA = bruttó 734.187 Ft, azaz 
Hétszázharmincnégyezer-egyszáznyolcvanhét forint vállalási díjért. 
 
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a vállalási díj előzetesen bekért tájékoztató 
árajánlaton alapul, amely a végleges ajánlat beérkezésekor változhat. 
 
Amennyiben a végleges ajánlat összege meghaladja a hivatkozott díj mértékét, úgy a 
polgármester a DRV Zrt.-vel egyeztetést kezdeményez a végleges vállalkozási díj elszámolása 
tárgyában.  
 
Teljesítési határidő: 2016. december 31. 
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A képviselő-testület a felújítás díját az eszközhasználati díj számla terhére biztosítja és 
megbízza a polgármestert a felújítás megrendelésével.  
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2016. április 22. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

71/2016. (IV.7.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja a dr. Kratky Csilla vállalkozó 
fogorvossal 2011. február 22-én megkötött, a vegyes fogorvosi alapellátási szolgáltatás területi 
ellátási kötelezettséggel történő végzésére vonatkozó megállapodást 2016. május 1-jei 
hatállyal a következők szerint: 
 
A megállapodás 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„A vállalkozó fogorvos kötelezi magát arra, hogy feladata teljesítésének érdekében a hét öt 
napján a biztosítottak rendelkezésére áll (heti 16 óra).  
 
Rendelési idő: hétfő   11 – 14 
   kedd   12 – 15 
   szerda  10 – 14 
   csütörtök  12 – 15 
   péntek  11 – 14  
 
Rendelés helye: Ajka, Rákóczi u. 5. 
 
A rendelési feltételek teljesülése esetén egy nap Nyirádon. 
 
Dr. Kratky Csilla fogszakorvos helyettesítését dr. Móritz Zsolt fogszakorvos látja el.” 

  
Hatályon kívül helyezve a 
79/2016. (IV.26.) 
határozattal 
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2016. április 30. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

72/2016. (IV.7.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége miatt kizárja 
Horváth Zoltán alpolgármestert az általa felajánlott alpolgármesteri tiszteletdíj elfogadásáról 
szóló döntésből. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

73/2016. (IV.7.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 2016. április 7-től 2016. 
december 31-ig Horváth Zoltán alpolgármesternek járó, általa az önkormányzat javára 
felajánlott, havi bruttó 157.100 Ft alpolgármesteri tiszteletdíjat és járulékait. 
 
A felajánlott és elfogadott tiszteletdíj összegét a képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi 
költségvetésében elkülönítetten, tartalékként kezeli. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet soron következő 
módosításakor a felajánlott tiszteletdíj tartalékként való elkülönítéséről gondoskodjon. 
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Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  a költségvetési rendelet soron következő módosítása 
 
 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
74/2016. (IV.7.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége miatt kizárja 
Andrónyi Miklós képviselőt az általa felajánlott, a Szociális és Egészségügyi Bizottsági 
tagságért járó tiszteletdíj elfogadásáról szóló döntésből. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

75/2016. (IV.7.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 2016. április 7-től 2016. 
december 31-ig Andrónyi Miklós képviselőnek járó, általa az önkormányzat javára felajánlott, a 
Szociális és Egészségügyi Bizottsági tagságért járó havi bruttó 3.000 Ft tiszteletdíjat és 
járulékait. 
 
A felajánlott és elfogadott tiszteletdíj összegét a képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi 
költségvetésében elkülönítetten, tartalékként kezeli. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet soron következő 
módosításakor a felajánlott tiszteletdíj tartalékként való elkülönítéséről gondoskodjon. 
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Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  a költségvetési rendelet soron következő módosítása 
 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
76/2016. (IV.7.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
„Nyirád község” elnevezésű facebook-oldal üzemeltetésének jogi és tartalmi rendezése 
ügyében eljárjon. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2016. május 15. 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

77/2016. (IV.7.) 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 26/2016. (III.3.) képviselő-testületi határozattal kiírt 
pályázati felhívás szerint, a benyújtott pályázata alapján a Községi Sportegyesület Nyirád 
(8454 Nyirád, Szabadság utca 3., képviseli: Fermos László elnök) részére 2016. I. félévére 
571.500 Ft, azaz Ötszázhetvenegyezer-ötszáz forint működési támogatást nyújt. 
 
Az önkormányzat a támogatás összegét két részletben utalja át a támogatott részére, 376.000 
Ft-ot 2016. április 30. napjáig, a fennmaradó 195.500 Ft-ot 2016. június 30. napjáig. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi 
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CXCV. törvény, valamint az önkormányzati rendeletben rögzített szabályok szerint a 
támogatottal támogatási szerződést kössön, valamint intézkedjen a támogatás átutalásáról. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2016. április 30. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

78/2016. (IV.26.) határozata 
 

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
keretében megvalósítandó projekt benyújtására és megvalósítására 

vonatkozó felhatalmazásról 
 
A Képviselő-testület 
 

1. a Terület és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.2.1-15 kódszámú, Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése című felhívása keretében megvalósítandó A Nyirádi Közös 
Önkormányzati Hivatal épületének energetikai rekonstrukciója című projekt benyújtásával 
egyetért, egyúttal felhatalmazza az alpolgármestert, 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. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal  

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

79/2016. (IV.26.) határozata 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 71/2016. (IV.7.) 
határozatát, mely a dr. Kratky Csilla fogszakorvossal megkötött, a vegyes fogorvosi alapellátási 
szolgáltatás területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére vonatkozó megállapodás 
módosításáról szól. 
 

Indokolás: 
 
Dr. Kratky Csilla a feladat-ellátási szerződést 2016. április 30. napjával felmondta, a képviselő-
testület 2016. május 1-jei hatállyal a fogorvosi alapellátási szolgáltatásra a praxisjogot 
várhatóan megszerző dr. Móritz Zsolt fogszakorvossal fog megállapodást kötni. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről e határozat megküldésével dr. 
Kratky Csillát tájékoztassa. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2016. április 15. 
 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

80/2016. (IV.26.) határozata 
 
1. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a dr. Kratky Csilla fogszakorvossal 
a nyirádi fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó feladat-átvállalási szerződést 2016. 
április 30. napjával megszünteti. 
 
2. A Képviselő-testület a fogorvosi körzetre vonatkozó működtetési jog - praxisjog - 
elidegenítése ellen kifogást nem emel, és tudomásul veszi, hogy a praxisjogot dr. Móritz 
Zsolt fogszakorvos szerzi meg. 
 
3. A Képviselő-testület a Dr. Móritz Fogszakorvosi Betéti Társasággal (rövidített neve: Dr. 
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Móritz Bt., székhelye: 8400 Ajka, Rákóczi utca 5. Cg. 19-06-505055) képviseletében dr. 
Móritz Zsolt fogszakorvossal a nyirádi fogorvosi körzet működtetésére a praxisengedély 
jogerős megszerzését követően feladat-ellátási szerződést köt. 
 
 
4. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy fentiekről az előszerződést dr. 
Móritz Zsolt fogszakorvossal kösse meg. 
 
Felelős:    Nagy Gábor polgármester  
Határidő:  2016. április 30. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
81/2016. (IV.7.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete vásárol egy YANMAR F 20 D típusú, 
használt kistraktort hótolóval, fűkaszával, 1.259.842 Ft + 340.157 Ft ÁFA = bruttó 1.599.999 Ft, 
azaz Egymillió-ötszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencvenkilenc forint áron. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az eladó Káliice Kft.-vel (8274 Köveskál, 
Malom u. 2.) az adásvételi szerződést kösse meg. 
 
A képviselő-testület a kistraktor árának fedezetét az önkormányzat 2016. évi költségvetésében, 
a 2015. évi maradvány terhére biztosítja. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2016. május 31. 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

82/2016. (IV.26.) határozata 
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Nyirád Község Önkormányzata 631/1100-ad részben tulajdonosa a nyirádi 0189/9 helyrajzi 
számú, 3 ha 1579 m2 nagyságú, halastó megnevezésű külterületi ingatlannak. 
 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 db horgászjegyet biztosít térítésmentesen 
az Ajkai Rendőrkapitányság teljes személyi állománya részére. A felajánlás célja, hogy a 
rendőrök rekreációja által Nyirád község közbiztonsága erősödjön. 
 
A horgászjegyek értéke 26.000 Ft/db (ÁFA-mentes), összesen 52.000 Ft, azaz Ötvenkettőezer 
forint, igénybevételük a rendőrség részéről költséggel nem jár. A horgászjegyek a 2016. évre 
érvényesek. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről az ajkai rendőrkapitányt e 
határozat megküldésével tájékoztassa. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2016. május 10. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

83/2016. (IV.26.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a következők szerint módosítja a 65/2016. 
(IV.7.) határozatát: 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirádi Nyitnikék Óvodának Nyirád 
Község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013. június 18. napján kiadott, 48/2013. 
(VI.18.) számú határozattal elfogadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) 
bekezdése alapján módosítja.  
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A képviselő-testület elfogadja a 430-4/2016. számon kiadott, a Nyirádi Nyitnikék Óvoda alapító 
okiratát módosító okiratot, valamint a 430-5/2016. számon kiadott, a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstárnál a módosítások 
átvezetése céljából járjon el. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2016. május 6. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
84/2016. (V.19.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. 
törvény 8. § (4) bekezdésében foglaltak szerint megtárgyalta és elfogadja az Ajkai 
Rendőrkapitányság által készített, Nyirád község közbiztonságának helyzetéről, a 
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolót. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

85/2016. (V.19.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a Nyirád, Szabadság utca 1/A. 
szám alatti önkormányzati bérlakás bérlőit, Keringer Alexandrát és Fleck Györgyöt, hogy a 
lakás teraszát újíttassák fel, a fagyás következtében megrongálódott szegélyeket és 
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burkolatokat cseréltessék ki. 
 
A képviselő-testület a felújítási munkák koordinálásával Németh Jenő önkormányzati képviselőt 
bízza meg, akivel a bérlők együttműködni kötelesek.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza Németh Jenő képviselőt, hogy a felújításhoz szükséges 
költségek felett rendelkezzen. 
 
A felújítás költségeiről a bérlők az önkormányzat nevére kiállított számlával számolnak el, 
melyet az önkormányzat a bérleti díjba beszámít.  
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy döntéséről a bérlőket jelen határozat 
megküldésével tájékoztassa. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2016. május 27. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
86/2016. (V.19.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az átruházott hatáskörben a 
polgármester által hozott döntésekről szóló beszámolót. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

87/2016. (V.19.) határozata 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
40.284 eFt bevételi és 
40.284 eFt kiadási  
 
főösszeggel elfogadja a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi módosított 
költségvetését. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
88/2016. (V.19.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
15.956 eFt bevételi és 
15.956 Ft kiadási  

 
főösszeggel elfogadja a Nyirádi Szociális Segítő Központ 2015. évi módosított költségvetését. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
89/2016. (V.19.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
44.157 eFt bevételi és 
44.157 eFt kiadási  
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főösszeggel elfogadja a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2015. évi módosított költségvetését. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

90/2016. (V.19.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
40.184 eFt bevételi és 
39.579 eFt kiadási  
 
főösszeggel elfogadja a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési 
beszámolóját. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

91/2016. (V.19.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
14.631 eFt bevételi és 
14.204 eFt kiadási  
 
főösszeggel elfogadja a Nyirádi Szociális Segítő Központ 2015. évi költségvetési beszámolóját. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
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Határidő:  azonnal 
 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
92/2016. (V.19.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
42.531 eFt bevételi és 
42.403 eFt kiadási  
 
főösszeggel elfogadja a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2015. évi költségvetési beszámolóját. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

93/2016. (V.19.) 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 2015. 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:  2016. június 2. 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
94/2016. (V.19.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirádi Nyitnikék Óvoda Alapító 
okiratának 4.3 pontját, mely a Nyirádi Nyitnikék Óvoda alaptevékenységét tartalmazza, az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
„ 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 4. § (1) bekezdés a) és r) pontjával meghatározott óvodai nevelés, és a többi 
gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű ezen belül a mozgásszervi 
fogyatékos, enyhe fokban értelmi fogyatékos és beszédfogyatékos gyermeknevelés 
feladatainak ellátása.” 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2016. május 27. 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

95/2016. (V.19.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata, mint fenntartó, továbbá a Nyirádi Nyitnikék Óvoda, mint 
nevelési intézmény és Molnár Balázs, mint szülő háromoldalú szerződést kötnek a következők 
szerint: 
 

1. Nyirád Község Önkormányzata, mint fenntartó vállalja, hogy biztosítja Molnár Balázs 
nagycsoportos óvodás sajátos nevelési igényének megfelelő fejlesztéseket annak ellenére, 
hogy az óvoda alapító okiratában nem szerepel a spektrum-zavaros gyermekek ellátása.  
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2. A Nyirádi Nyitnikék Óvoda a 2016-2017. nevelési évben biztosítja Molnár Balázs felvételét 

azzal a kikötéssel, hogy amennyiben a gyermek a sajátos nevelési igényéből fakadóan 2016. 
október 31-ig nem tud megfelelően beilleszkedni az új óvodai csoportjába, az óvodavezető 
értesíti a megállapodást aláíró feleket annak érdekében, hogy a szülők a gyermeket más, a 
sajátos nevelési igényének megfelelő feltételeket biztosító intézménybe írassák be. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szerződés aláírásával, és e határozat 
megküldésével döntéséről értesíti a Nyirádi Nyitnikék Óvoda vezetőjét és a gyermek szüleit. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2016. június 15. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

96/2016. (V.19.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint fenntartó biztosítja Molnár Balázs 
sajátos nevelési igényű óvodás gyermek részére a Veszprém Megyei Tanulási Képességet 
Vizsgáló, Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményében foglalt 
fejlesztések igénybevételének feltételeit a következők szerint: 
 
Nyirád Község Önkormányzata 
 

1. 2016. június 1-jétől a gyermek óvodai jogviszonyának fennállásáig alkalmanként 4.000 Ft 
támogatást nyújt ahhoz, hogy a gyermeket autizmus szakember lássa el;  
 

2. 2016. június 1-jétől 2016. augusztus 31-ig a gyermek részére maximum 40 óra logopédiai 
foglalkozás díját téríti meg, maximum 2.500 Ft óradíj erejéig, és 
 

3. 2016. szeptember 1-jétől a gyermek óvodai jogviszonyának fennállásáig megtéríti a gyermek 
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logopédiai foglalkozásának díját, maximum 2.500 Ft óradíj erejéig. 
 
A szülők a foglalkozásokon való részvételről igazolást nyújtanak be az önkormányzati 
hivatalba, amely alapján havonta egyszer, minden hónap 10. napjáig, utólag történik az 
elszámolás. 
 
A képviselő-testület a gyermek fejlesztése költségeinek fedezetét az önkormányzat 2016. évi 
költségvetésében, a 2015. évi maradvány terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről e határozat megküldésével a 
Nyirádi Nyitnikék Óvoda vezetőjét és a gyermek szüleit tájékoztassa. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2016. június 3. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

97/2016. (V.19.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország 2016. 
évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) 
pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” című 
pályázatra. 
 
Pályázati alcél: 
c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása. 
 
Alkotmány utca útfelújítás   10.375.017 Ft 
Széchenyi utca Kis Iskola melletti 
szakaszának útfelújítása     4.475.531 Ft 
 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 

 

 132

Beruházás összköltsége:   14.850.548 Ft 
Igényelt pályázati támogatás:   12.622.965 Ft 
Az önkormányzat által biztosított  
önerő összege:       2.227.583 Ft 
 
A képviselő-testület a 2.227.583 Ft, azaz Kettőmillió-kétszázhuszonhétezer-
ötszáznyolcvanhárom forint önerő fedezetét az önkormányzat 2016. évi költségvetésében, a 
2015. évi maradvány terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a pályázat benyújtásáról intézkedjen. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  elektronikus úton: 2016. június 2. 16:00 óra 
  postai úton: 2016. június 3. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

98/2016. (V.19.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország 2016. 
évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) 
pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” című 
pályázatra. 
 
Pályázati alcél: 
b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új 
sportlétesítmény létrehozása 
 
Tornaterem felújítása (Nyirád, Széchenyi utca 34/A.) 
 
Fűtéskorszerűsítés     6.326.729 Ft 
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Tetőfelújítás      1.975.652 Ft 
Külső nyílászárók cseréje  11.897.638 Ft 
Parketta felújítás      2.636.000 Ft 
 
Beruházás összköltsége:  22.836.019 Ft 
Igényelt pályázati támogatás:  19.410.616 Ft 
Az önkormányzat által vállalt 
saját forrás összege:     3.425.403 Ft 
 
A képviselő-testület a 3.425.403 Ft, azaz Hárommillió-négyszázhuszonötezer-négyszázhárom 
forint önerő fedezetét az önkormányzat 2016. évi költségvetésében, a 2015. évi maradvány 
terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a pályázat benyújtásáról intézkedjen. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  elektronikus úton: 2016. június 2. 16:00 óra 
  postai úton: 2016. június 3. 
 

 
--/2016. (V.19.) 

 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megbízza a polgármestert, hogy annak 
függvényében készítse elő az étkező kialakítására benyújtandó pályázatot, hogy a 
minisztérium álláspontja szerint a fejlesztés belefér-e az a „ab) 70 %-os kapacitás 
kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális – kapacitás 
bővítéssel nem járó – fejlesztése, felújítása” pályázati alcélba. 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
99/2016. (V.19.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy 
készíttesse el a konyha épületének gázfelújítási kiviteli terveit, valamint az óvoda épületéhez 
kapcsolódó étkezde kialakításának kiviteli terveit. 
 
A képviselő-testület a tervek költségeinek fedezetét az önkormányzat 2016. évi 
költségvetésében, a 2015. évi maradvány terhére biztosítja. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2016. szeptember 1. 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

100/2016. (V.19.) határozata 
 

1. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Terület és 
Településfejlesztési Operatív program keretében „Önkormányzatok által vezérelt, a helyi 
adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás 
megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében” TOP-3.2.2-15 című pályázati 
felhívásra „Ajkai járási helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrásokkal” 
címmel, melyhez Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete – mint konzorciumi tag - 
csatlakozik. A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt összeg maximum 300.000.000 Ft. 
 

2. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy Ajka 
Város Önkormányzatával konzorciumi megállapodást kössön a pályázat benyújtásához 
kapcsolódóan. A konzorcium vezetője Ajka Város Önkormányzata. 
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3. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

pályázatok benyújtásához szükséges nyilatkozatokat megtegye, és utasítja, hogy a költségeket 
a pályázat elnyerése esetén a 2016-2018. évi költségvetésbe tervezze be. 
 

4. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházást a következő helyszíneken 
tervezi megvalósítani: 
 

a) Nyirádi tornaterem 8454 Nyirád, Széchenyi utca 34/A. (hrsz. 684/13) 

b) Nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola felső tagozatának épülete 8454 Nyirád, Szabadság 
utca 1. (hrsz. 683) 

c) Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal épülete 8454 Nyirád, Szabadság utca 3. (hrsz. 682) 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről e határozat megküldésével 
Ajka város polgármesterét tájékoztassa. 

Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő: 2016. május 27. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

101/2016. (V.19.) 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 26/2016. (III.3.) képviselő-testületi határozattal kiírt 
pályázati felhívás szerint benyújtott pályázat alapján 67.000 Ft (azaz Hatvanhétezer forint) 
pályázati támogatást nyújt a Nyirád Községért Közalapítvány (8454 Nyirád, Szabadság utca 3., 
képviseli: Bodó Márta elnök) részére. 
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Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át 2016. május 31. napjáig. 
 
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, melyben rögzítse, hogy a támogatás célja a 
Nyirádi Testépítő Klub működésének támogatása. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2016. május 31. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

102/2016. (V.19.) 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 26/2016. (III.3.) 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 2016. évre 95.000 Ft (azaz 
Kilencvenötezer forint) kulturális célú támogatást nyújt. 
 
Az önkormányzat a támogatást egy-összegben utalja át a támogatott részére 2016. május 31. 
napjáig. 
 
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:  2016. május 31. 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

103/2016. (V.19.) határozata 
 

1. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirád, Dózsa György utca 61/A. szám 
alatti, 104 hrsz-ú, 1014 m2 nagyságú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 
önkormányzati tulajdonú ingatlant értékesíteni kívánja. 
 

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 terjessze a képviselő-testület elé a 
vételárra vonatkozó javaslatát. 
 

4. A képviselő-testület az ingatlan-értékbecslés költségének fedezetét az önkormányzat 2016. évi 
költségvetésében, a 2015. évi maradvány terhére biztosítja. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2016. június 30. 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

104/2016. (V.19.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Ajka Város 
Önkormányzatával 2012. december 28. napján megkötött, az 5/48/2012. számon nyilvántartott, 
a központi háziorvosi ügyelethez való csatlakozásról szóló feladat-átvállalási szerződés akként 
módosuljon, hogy 2017. január 1-jétől az önkormányzati hozzájárulás mértéke 300 (azaz 
Háromszáz) Ft/lakos/év legyen. 
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A képviselő-testület a háziorvosi ügyelet feladatellátáshoz szükséges új Suzuki Vitara 
személygépkocsi beszerzését támogatja, melynek árához 162.000 Ft-tal, (azaz 
Egyszázhatvankettőezer forinttal) hozzájárul. 
 
A képviselő-testület a hozzájárulások összegét az önkormányzat 2017. évi költségvetésébe 
betervezi és Ajka Város Önkormányzata számára átadja. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy döntéséről e határozat megküldésével Ajka 
város polgármesterét tájékoztassa. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2016. május 27., és a 2017. évi költségvetés elfogadását követő 30 nap 
 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

105/2016. (V.19.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata által Molnár Norberttel és Molnárné Kálmán Tímeával, mint 
kötelezettekkel 2006. április 20-án megkötött „átruházási szerződés vételi jog biztosításával” 6. 
pontja értelmében a kötelezettek Nyirád községben az adott évben értékesített építési telkek 
négyzetméterre vetített átlagvételárának felszorzása alapján számított összeg kétszeresét kell 
megfizetniük abban az esetben, ha az önkormányzat által térítésmentesen átadott, 
Szeptember 4. utca 31. szám alatti ingatlanon felépített családi házat 2021. április 20. napja 
előtt elidegenítik. 
 
A képviselő-testület a kötelezettek kérésére a telekár megfizetésétől eltekint, figyelembe véve 
kötelezetteknek a magánéletükben bekövetkezett kedvezőtlen változást. 
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A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy döntéséről e határozat megküldésével az 
ügyfeleket értesítse. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2016. május 31. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

106/2016. (V.19.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 
munkatársait kiemelkedő és eredményes munkavégzésük elismeréseként bruttó 875.800 Ft 
jutalomban részesíti.  
 
A jutalom felosztásáról a jegyző gondoskodik. 
 
A 875.800 Ft, azaz Nyolcszázhetvenötezer-nyolcszáz forint jutalom + 27 % szociális 
hozzájárulás összegének fedezetét a képviselő-testület Nyirád Község Önkormányzata 2016. 
évi költségvetésében, a 2015. évi maradvány terhére biztosítja.  
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2016. június 15. 
 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

107/2016. (V.19.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete határozatlan időre, térítésmentes 
használatra bérbe adja a Nyirád, József Attila utca 3. szám alatti, önkormányzati tulajdonban 
lévő ingatlant a Nyirád és Térsége Nagycsaládosainak Közhasznú Egyesülete számára.  
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésével, melyben 
60 napos felmondási időt köt ki. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2015. június 15. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

108/2016. (V.19.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége ellenére nem zárja 
ki Csikány Róbertné képviselőt az általa felajánlott képviselői tiszteletdíj elfogadásáról szóló 
döntésből. 
 
Felelős:  Nagy Gábor alpolgármester 
Határidő:  azonnal 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
109/2016. (V.19.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 2016. április 7. napjától 2016. 
december 31-ig Csikány Róbertné képviselőnek járó, általa az önkormányzat javára felajánlott, 
havi bruttó 30.000 Ft képviselői tiszteletdíjat és járulékait. 
 
A felajánlott és elfogadott tiszteletdíj összegét a képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi 
költségvetésében elkülönítetten, tartalékként kezeli. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet soron következő 
módosításakor a felajánlott tiszteletdíj tartalékként való elkülönítéséről gondoskodjon. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  a költségvetési rendelet soron következő módosítása 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

110/2016. (VII.14.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatásra Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. 
évi C. törvény 3. melléklet II. 5. a) pontjában foglaltak szerint. 
 
A pályázat célja az önkormányzat tulajdonában lévő Művelődési Ház – közösségi színtér – 
technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása, épületének 
karbantartása, felújítása. 
 
A képviselő-testület a következő fejlesztések megvalósításáról dönt: 
 

Megvalósítani kívánt felújítási munkálatok 
megnevezése 

Bruttó ár (Ft) 

Klubhelyiség teljes felújítása  
Vakolási munkák (28m2) 220.000 Ft 
Burkolatok (57 m2) 760.000 Ft 
Gipszkarton álmennyezet (57 m2) 470.000 Ft 
Belső ajtók (2db) 220.000 Ft 
Festési munkák (98m2) 290.000 Ft 
Villanyszerelés (6 armatúra álmennyezetbe) 220.000 Ft 
Fűtésszerelés (3 db lapradiátor) 180.000 Ft 
összesen felújítás: 2.360.000 Ft 

 
Beszerezni kívánt eszközök megnevezése Bruttó ár (Ft) 

40 db szék 600.000 Ft 
  3 db függöny 21.000 Ft 
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10 db asztalterítő 20.000 Ft 
10 db asztal 400.000 Ft 
  4 db kétajtós szekrény 240.000 Ft 
összesen eszközök: 1.281.000 Ft 

 
Beruházási költség: bruttó 3.641.000 Ft 
 
A képviselő-testület a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrészeként (~38,5%) 
1.400.000 Ft-ot különít el az önkormányzat 2016. évi költségvetésében, a K6 rovaton belül 
500.000 Ft-ot, és a K7 rovaton belül 900.000 Ft-ot a közművelődési érdekeltségnövelő 
pályázat önrésze soron. 
 
Igényelt pályázati támogatás: 2.241.000 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:  2016. július 15. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
111/2016. (VII.20.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű képviselő-
testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

112/2016. (VII.20.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete – pályázati eljárás mellőzésével - a 
tulajdonában lévő, Nyirád belterület 104 hrsz-ú, 1014 m2 nagyságú, kivett lakóház, udvar, 
gazdasági épület megnevezésű, önkormányzati tulajdonú ingatlan - mely természetben a 
Nyirád, Dózsa György utca 61/A. szám alatt található - tulajdonjogát átruházza 1/1 tulajdoni 
arányban 
 
Horváth Attila  
8286 Gyulakeszi, Rákóczi utca 51. szám alatti lakos részére. 
 
A képviselő-testület az ingatlan eladási árát ingatlanforgalmazó-értékbecslő szakértő által 
készített értékelési bizonyítvány alapján 114.000 Ft, azaz Egyszáztizennégyezer forintban 
állapítja meg.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ügyféllel az adásvételi szerződést 
kösse meg. Az ingatlan-átruházással kapcsolatos ügyvédi és földhivatali költségek a vevőt 
terhelik. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ügyfelet a döntéséről e határozat 
megküldésével tájékoztassa. 
 
Felelős:       Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2016. július 31. 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

113/2016. (VII.20.) határozata 
 

1. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirád, 902/1 hrsz-ú, 5737 m2 nagyságú, 
kivett gazdasági épület, udvar megnevezésű, önkormányzati tulajdonú ingatlan egy részét 
értékesíteni kívánja. 
 

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 terjessze a képviselő-testület elé a 
vételárra vonatkozó javaslatát. 
 

4. A képviselő-testület az ingatlan-értékbecslés költségének fedezetét az önkormányzat 2016. évi 
költségvetésében, a 2015. évi maradvány terhére biztosítja. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2016. augusztus 15. 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

114/2016. (VII.20.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 26/2016. (III.3.) határozatával pályázatot 
hirdetett nyirádi székhelyű civil szervezetek számára, nyirádi lakosok érdekében megvalósuló 
programjaikhoz, céljaikhoz, éves működési kiadásaik finanszírozásához, mely határozatát a 
következők szerint módosítja:  
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A pályázati kiírás egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett a pályázati kiírás a 
következőképpen módosul a 2016. évben: 
 
2. Támogatási keretösszeg: 4.000.000 Ft 
3. Az igényelhető támogatás mértéke: 4.000.000 Ft (civil szervezetek mindösszesen) 
7. A pályázat benyújtásának határideje: 2016. évben folyamatos 
Hiánypótlásra a felszólítást követő 15 munkanapon belül, írásban van lehetőség. A pályázati 
kiírásnak nem megfelelő pályázat érvénytelen. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről értesítse az érintett civil 
szervezetek vezetőit. 
 
Felelős:       Nagy Gábor alpolgármester 
Határidő:  2016. augusztus 15. 
 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

115/2016. (VII.20.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 16/2014. (III.3.) 
határozatát, és a következő döntést hozza: 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Nyirád 0201/20 hrsz.-ú területen megvalósuló beruházás adott befektetőjét az önkormányzat 
elvi támogatásáról biztosítsa, amennyiben az ingatlan tulajdonosa a horgásztó vízfelületétől 
számított 15 m-es földsáv használatához a horgásztóval kapcsolatos tevékenységek végzése 
céljából, a horgászegyesület számára hozzájárul. 
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről Rák Károly tulajdonost és a 
Rókadombi Horgász Egyesület elnökét értesítse. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2016. augusztus 5. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

116/2016. (VII.20.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
határozatlan idejű megállapodást kössön a Nyirádi Római Katolikus Egyházközség vezetőjével 
Simon János H. esperessel a nyirádi temető közcélú zöldfelületeinek karbantartására. 
 
Az önkormányzat vállalja a temető közcélú zöldfelületeinek karbantartását oly módon, hogy 
egész évben gondoskodik ezen területek gyommentesítéséről, tisztántartásáról, szükség 
szerinti felújításáról.  
 
A Nyirádi Római Katolikus Egyházközség vállalja, hogy ingyen biztosítja az önkormányzat 
részére a köztemetéshez szükséges sírhelyet. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: 2016. augusztus 31. 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

117/2016. (VII.20.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 85/2015. (V.19.) 
határozatát, melyben megbízza a Nyirád, Szabadság utca 1/A. szám alatti önkormányzati 
bérlakás bérlőit, Keringer Alexandrát és Fleck Györgyöt, hogy a lakás teraszát újíttassák fel, a 
fagyás következtében megrongálódott szegélyeket és burkolatokat cseréltessék ki. 
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Indokolás 

 
A beérkezett árajánlatok alapján a beruházás költségeinek nagyságára tekintettel a felújítás 
munkálatait és költségeit az önkormányzat vállalja. 
 
A képviselő-testület a beruházás költségeit az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a 
2015. évi maradvány terhére biztosítja. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: 2016. augusztus 5. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

118/2016. (VII.20.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirád, Szabadság utca 1/A. szám alatti 
önkormányzati bérlakás bérlőit, Keringer Alexandrát és Fleck Györgyöt egy havi bérleti díj 
megfizetése alól mentesíti az ingatlanon végzett munkájuk ellentételezéseként. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy döntéséről a bérlőket jelen határozat 
megküldésével tájékoztassa. 
 
Felelős: Lovasi Erika jegyző 
Határidő: 2016. augusztus 5. 

  

 
--/2016. (VII.20.) 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül egyetért a polgármester javaslatával, hogy Erdei Ferenc kőfaragó 
mesternek az önkormányzat a település lakóövezetnek kijelölt területén ne ajánljon fel 
ingatlant.  

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

119/2016. (VII.20.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemzeti Szabadidős – Egészség 
Sportpark Program keretében pályázatot nyújt be kültéri sportpark kialakítására. 
 
A támogatási igényt a képviselő-testület a program keretében megvalósítható kültéri 
sportparkok típusai közül a D típusra (minimális alapterület 150 m2, a minimális telepítésre 
kerülő eszközszám 15 db) nyújtja be. 
 
A kültéri sportpark helyszíne az önkormányzat tulajdonában lévő 8454 Nyirád, Széchenyi utca 
34/A. szám alatti, 684/2 hrsz.-ú ingatlan.  
 
A képviselő-testület vállalja a sportpark funkció szerinti fenntartását, karbantartását, 
üzemeltetését – biztosítva a sportpark ingyenesen, bárki általi, korlátozás nélküli használatát, 
ideértve az eszközök őrzését, karbantartását is – annak átadásától számított 5 éves 
időtartamig. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázat elkészítéséhez és 
benyújtásához szükséges intézkedéseket tegyék meg. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
 Lovasi Erika jegyző 
Határidő: 2016. augusztus 15. 

  

 
---/2016. (VII.20.) 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül egyetért a polgármester javaslatával, hogy 2016 szeptemberében falunapot 
rendez az önkormányzat. 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

124/2016. (VIII.11.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a konyha helyiségeinek, berendezéseinek 
és eszközeinek felújítására 3.000.000 Ft-ot, azaz Hárommillió forintot biztosít az önkormányzat 
2016. évi költségvetésében, a 2015. évi maradvány terhére. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a felújítási munkák és a beszerzések 
irányításával, valamint felhívja, hogy a felújítás befejezését követően tételesen számoljon el a 
felmerült költségekről. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  a felújításra és a beszerzésekre 2016. augusztus 31. 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

125/2016. (VIII.30.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország 2016. 
évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 8. pont szerinti „az 
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatására” című kiírásra. 
 
Pályázati alcél:  

a) a település belterületén út, híd vagy járda építésére, felújítására, karbantartására. 

 

 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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Pályázati célok: 
A fejlesztés 

költsége 
(bruttó Ft) 

1. Hrsz 937 Bányász utca útburkolatának 
javítása aszfaltozással 

 
3.696.588 

2. Hrsz 95 megnevezés nélküli közterület 
útburkolatának javítása aszfaltozással 

 
3.341.882 

3. Hrsz 960/2 Levendula utca útburkolatának 
javítása aszfaltozással 

 
3.368.370 

4. Hrsz 145 Deák Ferenc utca útburkolatának 
javítása aszfaltozással 

 
4.198.922 

5. Hrsz 423 Kossuth Lajos utca útburkolatának 
javítása aszfaltozással 

 
8.380.659 

6. Hrsz 693 Rózsa utca útburkolatának javítása 
aszfaltozással 

 
212.976 

A fejlesztés költsége összesen 23.199.397 
Igényelt pályázati támogatás 20.000.000 
Az önkormányzat által vállalt önerő 3.199.397 

 
A képviselő-testület a 3.199.397 Ft (azaz Hárommillió-egyszázkilencvenkilencezer-
háromszázkilencvenhét forint) önerőt az önkormányzat 2016. évi költségvetésében, a 2015. évi 
maradvány terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a pályázat elkészítésével és benyújtásával. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2016. augusztus 31. 

 



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 

 

 151

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

126/2016. (VIII.30.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 12-24004-3-001-01-06 MEKH 
kóddal rendelkező DRV_V_205. sorszámú Ivóvíz Ellátásért Felelőse a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerinti, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 
által 2017-2031. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

127/2016. (VIII.30.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 21-24004-1-001-00-12 MEKH 
kóddal rendelkező DRV_S_203. sorszámú Szennyvíz-elvezetés és -kezelés Ellátásért Felelőse 
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerinti, a Dunántúli Regionális 
Vízmű Zrt. által 2017-2031. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
 
 

  

   



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
128/2016. (VIII.30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
 

    16.980 e Ft bevételi és 
16.980 e Ft kiadási főösszegre 

 
módosítja a Nyirádi Szociális Segítő Központ 2016. évi költségvetését. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester és  

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

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
129/2016. (VIII.30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
 

    44.303 eFt bevételi és 
44.303 e Ft kiadási főösszegre 

 
módosítja a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2016. évi költségvetését. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester és  

      Szabóné Kecskés Mária, a Nyirádi Nyitnikék Óvoda vezetője 
Határidő: azonnal 

 

  

   



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
130/2016. (VIII.30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
 

    40.038 eFt bevételi és 
40.038 e Ft kiadási főösszegre 

 
módosítja a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester és  

      Lovasi Erika jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
131/2016. (VIII.30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
 

    7.471 eFt teljesített bevétellel  
7.766 eFt teljesített kiadással  

 
elfogadja a Nyirádi Szociális Segítő Központ 2016. I. féléves gazdálkodásáról szóló 
beszámolót. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

 

  

   



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
132/2016. (VIII.30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
 

    21.266 eFt teljesített bevétellel és 
20.971 eFt kiadással  

 
elfogadja a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2016. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
133/2016. (VIII.30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
 

    20.009 eFt teljesített bevétellel és 
19.650 eFt teljesített kiadással  

 
elfogadja a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. I. féléves gazdálkodásáról szóló 
beszámolót. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

 

  

   



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
134/2016. (VIII.30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
 

    161.424 eFt teljesített bevétellel és 
117.308 eFt teljesített kiadással  

 
elfogadja Nyirád Község Önkormányzata és intézményei 2016. I. féléves gazdálkodásáról 
szóló beszámolót. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
135/2016. (VIII.30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. szeptember 1-jei hatállyal jóváhagyja 
a konyha élelmezési szabályzatát. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester és 
  Tasner Istvánné élelmezésvezető 
Határidő:  azonnal 

 
 
 

  

   



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
136/2016. (VIII.30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a 
rendkívüli időjárási körülmények miatti elöntésekkel kapcsolatos további károk 
megakadályozása érdekében engedélyes kiviteli tervekre árajánlatokat kérjen. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az árajánlatok alapján a tervezésre a 
megbízási szerződést megkösse. 
 
A képviselő-testület felkéri Andrónyi Miklós képviselőt, hogy szakmai konzulensként a 
terveztetés és a szerződéskötés során a polgármestert támogassa. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2016. október 15. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
137/2016. (VIII.30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Élelmezésellátó Szervezetnél 
felhalmozódott, az új receptúrában fel nem használható, illetve romlott, lejárt szavatosságú 
élelmiszereket a határozat mellékletét képező kimutatás szerint, 447.385 Ft, azaz 
Négyzáznegyvenhétezer-háromszáznyolcvanöt forint értékben selejtezi. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester  
Határidő:  2016. október 31. 
 

 

  

   



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
138/2016. (VIII.30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. 
törvény 25. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2016/2017. nevelési évre 
engedélyezi a Nyirádi Nyitnikék Óvoda maximális csoportlétszám emelését mindhárom 
csoportban 20 %-kal.  
 
A kiscsoport maximális gyermeklétszámát 30, a középsőcsoport maximális gyermeklétszámát 
30 és a nagycsoport maximális gyermeklétszámát 30 főben állapítja meg. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy döntéséről e határozat megküldésével az óvoda 
vezetőjét értesítse. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2016. augusztus 31. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
139/2016. (VIII.30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Képviselő-testület szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 9/2014. (XI.21.) rendelet 4. függeléke a következő kormányzati 
funkcióval egészül ki: 
 

„104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés” 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2016. szeptember 1. 

  

   



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
140/2016. (VIII.30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége miatt kizárja Nagy 
Gábor polgármestert a saját jubileumi jutalma megállapítására vonatkozó döntésből. 
 
Felelős:  Németh Jenő korelnök 
Határidő:  azonnal 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
141/2016. (VIII.30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nagy Gábort, Nyirád község 
polgármesterét, 30 év közszolgálati jogviszonyban eltöltött idő után háromhavi illetményének 
megfelelő összegben, bruttó 1.346.100 Ft, azaz Egymillió-háromszáznegyvenhatezer-egyszáz 
forint jubileumi jutalomban részesíti. A polgármester közszolgálati jogviszonyának kezdete 
1986. szeptember 4. 
 
A képviselő-testület határozatát a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
150. § (1) bekezdése, (2) bekezdés b) pontja alapján hozta, a jubileumi jutalom fedezetét az 
önkormányzat 2016. évi költségvetésében, a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő 
járulékok előirányzata terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a jubileumi jutalom kifizetéséről gondoskodjon. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2016. szeptember 4. 

 

  

   



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
142/2016. (VIII.30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. október 1-jén falunapot rendez. 
 
A falunap költségeire összesen 1.140.000 Ft-ot különít el a képviselő-testület az önkormányzat 
2016. évi költségvetésében, a következők szerint:  
 

a) 540.000 Ft-ot a 2015. évi maradvány terhére,  
b) 300.000 Ft-ot Horváth Zoltán alpolgármester által az önkormányzat javára lemondott tiszteletdíj 

terhére,  
c) 150.000 Ft-ot Papp Attila képviselő által az önkormányzat javára lemondott tiszteletdíj terhére és  
d) 150.000 Ft-ot Csikány Róbertné képviselő által az önkormányzat javára lemondott tiszteletdíj 

terhére. 
 
A falunapra elkülönített összeg felhasználásáról tételes elszámolás készül, melyet a 
polgármester a falunapot követő, soron következő ülésen a képviselő-testület elé terjeszt. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2016. október 1. és a falunapot követő  
   képviselő-testületi ülés 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

143/2016. (VIII.30.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország 2016. 
évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok 
támogatási fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatás jogcím szerinti „a települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása” című pályázatra. 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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A képviselő-testület a pályázatát 120 m3 kemény lombos fafajta mennyiségre nyújtja be. 
 
A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. 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:  2016. szeptember 30. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
144/2016. (VIII.30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata megvásárolja Nagy Ferenc (8353 Zalaszántó, Keszthelyi u. 
43.) tulajdonostól az IVECO C3515 típusú, ZCFC35A8005764739 alvázszámú 
tehergépjárművet 4.000.000 Ft, azaz Négymillió forint vételárért. 
 
A vételár fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésében, a 2015. 
évi maradvány terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésével, valamint 
megbízza Papp Attila képviselőt a gépkocsi átírásával és forgalomba helyezésével kapcsolatos 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 
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teendők ellátásával. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester és 
   Papp Attila képviselő 
Határidő:  2016. szeptember 30. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

145/2016. (VIII.30.) 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 26/2016. (III.3.) képviselő-testületi határozattal kiírt 
pályázati felhívás szerint, a benyújtott pályázata alapján a Mozgássérültek Veszprém Megyei 
Egyesülete (8200 Veszprém, Budapest u. 16., képviseli: Hegedüs Józsefné elnök) részére 
2016. évre 150.000 Ft (azaz Egyszázötvenezer forint) kulturális célú pályázati támogatást 
nyújt. 
 
Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott részére 2016. 
szeptember 30. napjáig, melynek fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2016. 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:  2016. szeptember 30. 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
146/2016. (VIII.30.) határozata 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége miatt kizárja Papp 
Attila képviselőt a Nyirád Községi Polgárőrség pályázati támogatásáról szóló döntésből. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
147/2016. (VIII.30.) 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 26/2016. (III.3.) képviselő-testületi határozattal kiírt 
pályázati felhívás szerint, a benyújtott pályázata alapján a Nyirád Községi Polgárőrség (8454 
Nyirád, Szabadság u. 3., képviseli: Papp Attila) részére 2016. évre 260.000 Ft működési célú, 
valamint 180.000 Ft kulturális célú, összesen 440.000 Ft (azaz Négyszáznegyvenezer forint) 
pályázati támogatást nyújt. 
 
Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott részére 2016. 
szeptember 30. napjáig, melynek fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2016. 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:  2016. szeptember 30. 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
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148/2016. (VIII.30.) 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 26/2016. (III.3.) 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 2016. II. félévére 
546.500 Ft (azaz Ötszáznegyvenhatezer-ötszáz forint) működési célú pályázati támogatást 
nyújt. 
 
Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott részére 2016. 
szeptember 30. napjáig, melynek fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2016. 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:  2016. szeptember 30. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

149/2016. (VIII.30.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége miatt kizárja 
Németh Jenő képviselőt a Nyirádi Nyugdíjas és Hagyományőrző Egyesület pályázati 
támogatásáról szóló döntésből. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
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Határidő:  azonnal 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
150/2016. (VIII.30.) 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 26/2016. (III.3.) 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 
2016. évben 239.320 Ft (azaz Kettőszázharminckilencezer-háromszázhúsz forint) kulturális 
célú támogatást nyújt. 
 
Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott részére 2016. 
szeptember 30. napjáig, melynek fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2016. 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:  2016. július 31. 
 
 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
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151/2016. (VIII.30.) 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 26/2016. (III.3.) 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 2016. évben 140.000 Ft (azaz Egyszáznegyvenezer forint) 
kulturális célú támogatást nyújt. 
 
Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott részére 2016. 
szeptember 30. napjáig, melynek fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2016. 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:  2016. szeptember 30. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

152/2016. (VIII.30.) 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 26/2016. (III.3.) 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 2016. évben 340.000 Ft (azaz 
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Háromszáznegyvenezer forint) pályázati támogatást nyújt kulturális célú felhasználásra, 
valamint helyi rendezvényekhez támogatásához. 
 
Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott részére 2016. 
szeptember 30. napjáig, melynek fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2016. 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:  2016. szeptember 30. 
 
 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

153/2016. (VIII.30.) 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 26/2016. (III.3.) 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 2016. 
évben 100.000 Ft (azaz Egyszázezer forint) pályázati támogatást nyújt kulturális célú 
felhasználásra. 
 
Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott részére 2016. 
szeptember 30. napjáig, melynek fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi 
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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:  2016. szeptember 30. 
 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
154/2016. (VIII.30.) 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 26/2016. (III.3.) 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 2016. évben 
130.000 Ft (azaz Egyszázharmincezer forint) pályázati támogatást nyújt kulturális célú 
felhasználásra. 
 
Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott részére 2016. 
szeptember 30. napjáig, melynek fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2016. 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 
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támogatottal támogatási szerződést kössön, valamint intézkedjen a támogatás átutalásáról. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2016. szeptember 30. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
155/2016. (VIII.30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a konyha helyiségeinek felújítására a 
124/2016. (VIII.11.) határozatban megállapított 3.000.000 Ft-on túl plusz 1.000.000 Ft-ot, azaz 
Egymillió forintot biztosít az önkormányzat 2016. évi költségvetésében, a 2015. évi maradvány 
terhére. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a felújítási munkák irányításával, valamint 
felhívja, hogy a felújítás befejezését követően tételesen számoljon el a felmerült költségekről. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2015. szeptember 30. 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

156/2016. (X.10.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete annak érdekében, hogy az önkormányzat - 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 114. §-ában, illetve 
az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016 (VIII. 31.) Korm. rendeletében 
meghatározottak szerint - az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozási 
kötelezettségének eleget tehessen, felhatalmazza Nyirád település, mint a közös 
önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat polgármesterét, hogy a Nyirádi Közös 
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Önkormányzati Hivatalt alkotó önkormányzatok nevében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító 
jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” 
című felhívás alapján a támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti 
kötelezettségeket és jogokat gyakorolja Nyirád Község Önkormányzata, mint a Nyirádi Közös 
Önkormányzati Hivatal tagja nevében és javára. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal és folyamatos 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
157/2016. (X.20.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Nyirád Község 
Önkormányzata és a Nyirádi Római Katolikus Egyházközség (8454 Nyirád, Dózsa Gy. u. 37/A.) 
között 2016. október 1-jei hatállyal megkötött, a nyirádi temető üzemeltetői feladataihoz való 
hozzájárulásról szóló megállapodást. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

158/2016. (X.20.) határozata 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-testület szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 9/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelete 4. függelékét a következő 
kormányzati funkcióval egészíti ki: 
 

„013320 Köztemető fenntartás és - működtetés” 
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Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  azonnal 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

159/2016. (XI.24.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a következő kiegészítéssel fogadja el a 
lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót: 
 
A 136/2016. (VIII.30.) képviselő-testületi határozat szerint a csapadékvíz által okozott károk 
megelőzése céljából a polgármester megbízási szerződést köt a József Attila utcától D-re eső 
területen, csapadékvíz elvezető, mentesítő árok megépítésének tervezésére.  
 
A terveztetés addig nem indulhat, míg az árok megépítéséhez szükséges területek 
igénybevételének módja nem tisztázódik. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: 2017. március 30. 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

160/2016. (XI.24.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az átruházott hatáskörben a 
polgármester által hozott döntésekről szóló beszámolót. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
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161/2016. (XI.24.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatási 
fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
kiegészítő támogatás jogcím szerinti a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímen benyújtott igény alapján 51 erdei m3 
keménylombos tűzifa vásárlásához 906.780 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.  
 
A vissza nem térítendő támogatás (906.780 Ft) és a szociális célú tűzifa értékének (971.550 
Ft) különbözetét, 64.770 Ft-ot, valamint a szállítás költségét (bruttó 3.175 Ft/m3), összesen 
161.925 Ft, mindösszesen 226.695 Ft-ot, mint önerőt, a képviselő-testület az önkormányzat 
2016. évi költségvetésében, a természetben nyújtott lakhatási támogatás kiadásai terhére 
biztosítja. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2017. február 15. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
162/2016. (XI.24.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja az 
egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló rendelettervezetet. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 
CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a rendelettervezetet véleményezésre 
küldje meg a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, (1437 Budapest, Pf. 777/2). részére, majd a 
vélemény kézhezvételét követően, a soron következő testületi ülésen terjessze azt elfogadásra 
a képviselő-testület elé. 
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Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2016. november 30. 

 
 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
163/2016. (XI.24.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal által meghatározott és közzétett, az Ajkai járásban Nyirád településre, a 
2017/2018. tanévre elkészített tervezettel, mely szerint a település teljes közigazgatási 
területére vonatkozóan a kötelező felvételt biztosító általános iskola: 
 
037118 – Nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola 

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

 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatot postai úton és elektronikus 
formában a Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályának küldje meg. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2016. november 30. 
 
 

 
 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
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164/2016. (XI.24.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete lakóház építése céljából, pályázati eljárás 
mellőzésével, a tulajdonában lévő, Nyirád belterület 911/43 hrsz-ú, természetben a Nyirád, 
Sport utca 6. szám alatt található, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan tulajdonjogát 
átruházza ½ - ½  tulajdoni arányban 
 

Feckel Róbert és Feckelné Kerezsi Andrea 
8454 Nyirád, Dózsa Gy. u. 2/B/5. szám alatti lakosok  

(a továbbiakban: Vevők) részére. 
 
A képviselő-testület az ingatlan eladási árát - ingatlanforgalmazó-értékbecslő szakértő által 
készített értékelési bizonyítvány figyelembe vételével – 611.000 Ft + 27 % ÁFA 164.970 Ft = 
775.970 Ft (azaz Hétszázhetvenötezer-kilencszázhetven forint) összegben állapítja meg.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Vevőkkel az adásvételi szerződést 
kösse meg.  
 
A szerződéskötéssel és a földhivatali eljárással kapcsolatos költségek a Vevőket terhelik. 
 
A képviselő-testület megbízza dr. Horváth Zsolt ügyvédet a szerződés elkészítésével, 
ellenjegyzésével és a jogügylet teljesedése érdekében szükség szerint teendő jognyilatkozat 
tételére is kiterjedő, a földhivatal előtti képviselettel. 
 
Ha a Vevők az ingatlan árát megfizetik, és a telekhatáron belülre a vezetékes ivóvizet és a 
villanyáramot bevezettetik, valamint a lakóházra vonatkozó jogerős építési engedélyt a 
polgármesternek bemutatják, az önkormányzat a befizetett nettó telekárat (611.000 Ft-ot) a 
képviselő-testület 13/2016. (II.11.) határozatában foglalt feltételekkel megkötendő támogatási 
szerződés alapján, letelepedési támogatás címén részükre visszautalja. 
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Vevőket a döntéséről e határozat 
megküldésével tájékoztassa. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  a vételár megfizetésére és a szerződés megkötésére 2016. december 31. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
165/2016. (XI.24.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. november 28-i hatállyal a következők 
szerint módosítja a 75/2014. (XI.20.) határozatával jóváhagyott, a Nyirádi Közös 
Önkormányzati Hivatal ügyrendjéről szóló határozatát: 
 
Az ügyrend 47. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„47. A Hivatal ügyfélfogadási rendje (kérelmek átvétele, fénymásolás, felvilágosítás nyújtása) a 
Szőci Ügyfélszolgálati Helyen (Szőc, Kossuth L. u. 41.): 
 
hétfő:         845 – 1600 óráig 
szerda: 845 – 1600 óráig.” 
 
Az ügyrend 52. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„52. A munkaidő napi megoszlása Szőcön: 
hétfő:     845 – 1600 óráig 
szerda:  845 – 1600 óráig 
Az étkezési idő 30 perc.” 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 
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ügyrendjében a változást vezesse át. 
 
Felelős: Lovasi Erika jegyző  
Határidő: 2016. november 27. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

166/2016. (XI.24.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 490.728 Ft támogatást nyújt a Nyirádi 
Római Katolikus Plébánia (a továbbiakban: Plébánia) javára, felhalmozási célú pénzeszköz 
átadás államháztartáson kívülre jogcímen, a templomfelújításhoz kapcsolódó járdaépítés 
költségeihez. 
 
A képviselő-testület a támogatás fedezetét az önkormányzat 2016. 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:  2016. december 15. 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

167/2016. (XI.24.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 200.000 Ft-ot fordít az Idősek Karácsonya 
rendezvényen Aradszky László fellépési díjára. 
 
A képviselő-testület a fellépési díj fedezetét az önkormányzat 2016. évi költségvetésében, az 
önkormányzat részére felajánlott képviselői tiszteletdíjakból képzett tartalék terhére biztosítja. 
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Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2016. december 20. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
168/2016. (XI.24.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
óvodához építendő étkezde tervezési munkáit rendelje meg Dencs Tibor építészmérnöktől 
(8255 Balatonrendes, László Gyula u. 9.). 
 
A képviselő-testület a tervezési díj fedezetét az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a 
2015. évi maradvány terhére biztosítja. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2016. december 9. 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

169/2016. (XI.24.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elutasítja Eichinger László Nyirád, Dózsa 
Gy. u. 2. szám alatti lakos azon kérését, hogy bérbe vétele esetén vezethesse az 
önkormányzati falubuszt. 
 
 
 
 

Indokolás 
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A képviselő-testület álláspontja szerint, ha Eichinger László megkapná a jogot a falubusz 
vezetésére, az ütközne azon elvekkel, mely szerint a falubuszt csak a képviselő-testület tagjai, 
az önkormányzati intézmények kijelölt dolgozói, illetve a civil szervezetek képviselői vezethetik. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről e határozat megküldésével 
Eichinger Lászlót tájékoztassa. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2016. november 30. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
170/2016. (XI.24.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége miatt Németh Jenő 
képviselőt kizárja a döntésből, mely arra vonatkozik, hogy fia, Németh András, az Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület képviselőjeként vezethesse az önkormányzati falubuszt. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal  

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

171/2016. (XI.24.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. november 25-i hatállyal a következők 
szerint módosítja a 25/2015. (IV.9.) határozatát: 
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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. és 
17. Szabó Zoltán tanár, 8500 Pápa, Korona u. 22. 

 
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 
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elkészítéséről intézkedjen. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: 2016. november 25. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

172/2016. (XI.24.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elutasítja az Országos Mentőszolgálat 
Alapítvány anyagi támogatás iránti kérelmét. 
 

Indokolás: 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi 
költségvetésében nem tervezett forrást a mentőszolgálat alapítványának támogatására. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Mentőszolgálatot a döntéséről e 
határozat megküldésével tájékoztassa. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2016. december 9. 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

173/2016. (XI.24.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza Gerlang Ferenc belső ellenőr 
egyéni vállalkozót (8000 Székesfehérvár, Olaj u. 34/a.) hogy a képviselő-testület részére 
tanácsadói tevékenységet végezzen a következők szerint:  
 
1. A 2016. évi számviteli zárlati munkák során a polgármester és a képviselő-testület 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 

 

 180

részére megfelelő adatszolgáltatási rendszer kialakítása. 
2. A 2017. évi költségvetés tervezési munkái során a naturális tervezés bevezetése a bázis 

alapú tervezés mellett. 
3. Javaslattétel a további szükséges nyilvántartások és kontroll kialakítására. 

 
A tanácsadói díj egyösszegű 400.000 Ft, azaz Négyszázezer forint, melynek fedezetét a 
képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a 2015. évi maradvány terhére 
biztosítja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tanácsadói tevékenységre Gerlang 
Ferenccel megbízási szerződést kössön. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2016. december 15. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
174/2016. (XI.24.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. Korm.rendelet 16. § (1) 
bekezdésében foglalt előírásoknak megfelelően Nyirád község Településrendezési Tervének 
Helyi Építési Szabályzatát áttekintette és ellenőrizte. Ennek folyamán döntött arról, hogy az 
abban szereplő, az önkormányzat érdekeit sértő korlátozás – miszerint az Lf-1 jelű építési 
övezetben 500 m2 a megengedett legnagyobb beépíthető felület – miatt a helyi építési 
szabályzat módosítása szükséges. 
 

 
Indokolás: 
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Az Lf-1 építési övezet előírásainak a HÉSZ-ben az OTÉK-ben az építési telkekre előírt 30 % 
beépíthetőségen felül konkrét m2 korlát is rögzítésre került. Mivel ebben az építési övezetben 
több, az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közintézmény is található, amelyek 
alapterülete meghaladja, vagy megközelíti ezt a küszöbértéket, ugyanakkor a terület nagysága 
a 30 % megengedett beépíthetőséggel még lehetővé tenné az épületek bővítését, fejlesztését. 
 
A képviselő-testület, mivel a HÉSZ-ben az OTÉK által meghatározott beépítési százalék és 
építménymagasság meghatározása elegendő a kialakult településkép védelméhez, a település 
érdekeit szem előtt tartva döntött a felesleges korlátozás törlésének szükségességéről. 
 
A döntésnek megfelelően a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
jogszabályoknak megfelelően kezdeményezze a helyi építési szabályzat módosítását. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2016. december 23. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

175/2016. (XI.24.) határozata 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 
alapító okiratát 2017. január 1-jei hatállyal módosítja. 
 
A módosító okirat e határozat 1. melléklete, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okirat e határozat 2. melléklete. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2017. január 1. 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
176/2016. (XII.12.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában lévő, az önkormányzati 
törzsvagyont képező, 505 hrsz-ú, Rákóczi utca elnevezésű közterületen található, Flórián 
kápolna nevű építményt tulajdonba adja a Nyirádi Római Katolikus Plébánia (8454 Nyirád, 
Dózsa Gy. u. 37/A., képviseli: Simon János plébános) részére. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a tulajdonba adással kapcsolatos 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2017. június 30. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

177/2016. (XII.12.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy az 
önkormányzat 1/1 arányban tulajdonába veszi a jelenleg a Nyirádi Római Katolikus Plébánia 
(8454 Nyirád, Dózsa Gy. u. 37/A., képviseli: Simon János plébános) tulajdonában lévő, Nyirád 
951 hrsz. alatti temetőt olyan módon, hogy a temető területén található, annak részét képező 
kápolnát a Plébánia tulajdonában hagyja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a tulajdonba vétellel kapcsolatos 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2017. június 30. 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
178/2016. (XII.12.) határozata 

 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi 
költségvetésének előkészítéséhez a következők szerint határozza meg a 2017. évi fejlesztési 
célokat: 
 

 
Fejlesztési cél 

Tervezett 
költség 
eFt-ban 

A községet DK-i oldalról elkerülő csapadékvíz mentesítő árok tervezési 
és engedélyezési eljárására 

 
1.000 

Önkormányzati utak átereszeinek rendbetétele elsődlegesen a József 
Attila utca D-i szakaszán 

 
500 

Önkormányzati utak aszfaltburkolatának felújítására, kátyúzásra 
(elsődlegesen a Szeptember 4. utca mart aszfalttal történő felújítása) 

 
7.000 

KMB iroda és körzeti megbízotti szolgálati lakás kialakítására 5.000 
Az önkormányzat konyhájának fűtési és légtechnikai korszerűsítésére 2.000 
Temetőrendezésre 1.000 
Temetői nyilvántartó szoftverre 400 
A temető új ravatalozójának tervdokumentációjára 300 
A művelődési ház mosdóinak felújítására 2.000 
A művelődési ház új házasságkötő terme és nyugdíjas klubja 
felújításának pályázati önrészére  

 
1.400 

Orvosi rendelő felújítására az ÁNTSZ előírásainak megfeleltetése 
érdekében 

700 

Nehézgépjárművek számára kiépítendő parkolóra 2.000 
Az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok számára  
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kiírt pályázatunk alapján a következő utcák meleg-aszfalttal történő 
felújítására: 
Pomper köz, Kossuth Lajos utca, Levendula utca, Bányász utca, Deák 
Ferenc utca, valamint a Rózsa utca – Széchenyi utca kereszteződése 

 
20.000 

Összesen 36.300 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester és Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  azonnal 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
179/2016. (XII.12.) határozata 

 
1. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évben felajánlott képviselői 

tiszteletdíjakból képzett tartalék terhére, 2016. évre a következő kiadásokat határozza meg: 
 
Idősek karácsonya megrendezésére       230.000 Ft 
A Nyirádi Nyugdíjas és Hagyományőrző Egyesület  
pályázati támogatására         460.300 Ft 
Összesen:          690.300 Ft 
 
2. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évben felajánlott képviselői 

tiszteletdíjakból képzett tartalék terhére, 2017. évre a következő kiadásokat határozza meg: 
 
Falusi disznóvágásra           50.000 Ft 
Ravatalozó terveinek elkészítésére         50.000 Ft 
A civil ház térkövezésének elkészítésére        50.000 Ft 
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület működési támogatására    100.000 Ft 
A művelődési ház gépészeti berendezéseinek felújítására   585.000 Ft 

Iskolai játszótér kialakítására        472.920 Ft 
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Fejlesztési céltartalékra                1.442.782 Ft 
Összesen:                  2.750.702 Ft 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester és Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  1. 2016. december 31. 

              2. 2017. december 31. 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
180/2016. (XII.12.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége miatt kizárja 
Németh Jenő képviselőt a Nyirádi Nyugdíjas és Hagyományőrző Egyesület pályázati 
támogatásáról szóló döntésből. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

181/2016. (XII.12.) 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 114/2016. (VII.20.) határozattal módosított 26/2016. (III.3.) 
képviselő-testületi határozattal kiírt pályázati felhívás szerint, a benyújtott pályázatai alapján a 
Nyirádi Nyugdíjas és Hagyományőrző Egyesület (8454 Nyirád, Óvoda köz 2., képviseli: 
Németh Jenő elnök) részére 2016. évben további 460.300 Ft (azaz Négyszázhatvanezer-
háromszáz forint) kulturális és működési célú támogatást nyújt. 
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Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott részére 2016. december 
31. napjáig, melynek fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2016. 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:  2016. december 31. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
182/2016. (XII.12.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nyirád község településfejlesztési 
koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának és településrendezési eszközének 
vagy azok módosításának partneri egyeztetéséről 2016. december 13-i hatállyal a következő 
szabályokat határozza meg: 

 
1. Általános rendelkezések 
 
a) Nyirád község településfejlesztési koncepciónak, integrált településfejlesztési 
stratégiának és településrendezési eszköznek vagy azok módosításának a lakossággal, 
érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, egyházakkal történő véleményeztetése a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet és a partnerségi egyeztetés szabályai szerint történik. 

 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 

 

 187

b) E határozat alkalmazásában partnerek: a település lakossága, a településen működő 
egyházak, valamint a Nyirád Község Önkormányzatánál (a továbbiakban: Önkormányzat) a 
véleményezési eljárásokba bejelentkezett érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek. 

 
c) Az érdekképviseleti, a civil és gazdálkodó szervezet az adott véleményezési eljárásba, az 
Önkormányzat polgármesteréhez a megadott határidőben benyújtott írásbeli kérelemmel 
jelentkezhet be. A kérelemben meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a szervezet 
nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét. 

 
2. Településfejlesztési koncepcióvéleményezéshez szükséges partneri egyeztetés szabályai 

 
a) A partnerek tájékoztatása a készítendő koncepcióról, a koncepció tervezetéről, a 
településrendezési eszközökről az Önkormányzat honlapján történik. 

 
b) A készítendő koncepcióval, a koncepció tervezettel és a településrendezési eszközökkel 
kapcsolatban az Önkormányzat honlapján megjelent tájékoztatásban megjelölt időpontig a 
partnerek észrevételt, javaslatot, véleményt nyilváníthatnak, melyeket benyújthatják 
papíralapon vagy az Önkormányzat honlapján megadott e-mail címre. 

 
c) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket a közös önkormányzati hivatal 
összesíti és a koncepció, településrendezési eszközök ügyiratához csatolja. 

 
d) A beérkező javaslatokat, véleményeket a közös önkormányzati hivatal megküldi a 
koncepció, településrendezési eszközök elkészítésével megbízott tervezőnek, aki azokat 
szakmailag megvizsgálja. A tervező az elfogadásra nem javasolt véleményeket, szakmai 
indokolásával együtt, megküldi az közös önkormányzati hivatalnak. 

 
e) Az el nem fogadott véleményeket és azok indokolását a polgármester az Önkormányzat 
képviselő-testületének ülésén ismerteti. Az el nem fogadott véleményeket, valamint azok 
indokolását a főépítész összesíti és a koncepció, településrendezési eszközök ügyiratához 
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csatolja. 
 
f) Az elfogadott koncepció, valamint településrendezési eszközök az Önkormányzat 
honlapján történő közzétételéről a közös önkormányzati hivatal gondoskodik. 

 
3. Integrált Településfejlesztési stratégia véleményezéshez szükséges partnerségi egyeztetés 
szabályai 

 
a) A partnerek tájékoztatása a stratégia tervezetéről az Önkormányzat honlapján történik. 
 
b) A stratégia tervezettel kapcsolatban az Önkormányzat honlapján megjelent 
tájékoztatásban megjelölt időpontig a partnerek észrevételt, javaslatot, véleményt 
nyilváníthatnak, melyeket benyújthatják papíralapon vagy az Önkormányzat honlapján 
megadott e-mail címre. 

 
c) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket a közös önkormányzati hivatal 
összesíti és a stratégia ügyiratához csatolja. 

 
d) A beérkező javaslatokat, véleményeket a közös önkormányzati hivatal megküldi a 
stratégia elkészítésével megbízott tervezőnek, aki azokat szakmailag megvizsgálja. A tervező 
az elfogadásra nem javasolt véleményeket, szakmai indokolásával együtt, megküldi a 
főépítésznek. 

 
e) A véleményeket és a vélemények alapján átdolgozott stratégiát a polgármester az 
Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén ismerteti. A véleményeket a közös 
önkormányzati hivatal összesíti és a stratégia ügyiratához csatolja. 

 
f) Az elfogadott stratégia Önkormányzat honlapján történő közzétételéről a közös 
önkormányzati hivatal gondoskodik. 

 



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 

 

 189

 
4. Településrendezési eszközök véleményezéshez szükséges partnerségi egyeztetés szabályai 

 
a) A partnerek az Önkormányzat honlapján kapnak előzetes tájékoztatást a készítendő 
településrendezési eszközről vagy meglévő településrendezési eszköz módosításáról. 

 
b) Az előzetes tájékoztatásban megjelölt időpontig a partnerek észrevételt, javaslatot, 
véleményt nyilváníthatnak, melyeket papíralapon vagy az Önkormányzat honlapján megadott 
e-mail címre nyújthatják be. 

 
c) A településrendezési eszköz elkészült tervezetének ismertetése az Önkormányzat 
honlapján történik. 

 
d) Az elkészült tervezettel kapcsolatban az Önkormányzat hivatalos honlapján megjelent 
időpontig a partnerek észrevételt, javaslatot, véleményt nyilváníthatnak, melyeket papíralapon 
vagy az Önkormányzat honlapján megadott e-mail címre nyújthatják be. 

 
e) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket a közös önkormányzati hivatal 
összesíti és a településrendezési eszköz ügyiratához csatolja. 

 
f) A beérkező javaslatokat, véleményeket a közös önkormányzati hivatal megküldi a 
településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek, aki azokat szakmailag 
megvizsgálja. A tervező az elfogadásra nem javasolt véleményeket, szakmai indokolásával 
együtt, megküldi a közös önkormányzati hivatalnak. 

 
g) A véleményeket a polgármester az Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén 
ismerteti. A vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a Képviselő-testület dönt. 

 
 
h) Az el nem fogadott véleményeket, valamint azok indoklását a közös önkormányzati 
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hivatal összesíti és a településrendezési eszköz ügyiratához csatolja. 
 
i) Az el nem fogadott véleményeket, valamint azok indokolását, továbbá az elfogadott 
településrendezési eszközt az Önkormányzat honlapján a közös önkormányzati hivatal közzé 
teszi. 

 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester és Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2016. december 13. és folyamatos 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

181/2016. (XII.12.) határozata 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja Nyirád Község Önkormányzata 
2017. évi belső ellenőrzési tervét a következők szerint: 

 
Sor

- 
szá
m 

Ellenőrzés tárgya Ellenőrzés 
célja 

Ellenőri
-zendő 
időszak 

Ellenőr-
zési 

napok 
száma 

Ellenőrzések 
típusa, 

módszere 

Ütem
e-zés 

Ellenőrzöt
t szerv 
meg-

nevezése 

 a) b) c) d) e) f) g) 

1. 

Szociális 
normatívák 

alátámasztásának 
vizsgálata 

Szabályszerű-
ség, 

megbízható-
ság 

2016.I.
1-

XII.31. 
3 szabályossági

, mintavételes I.n.év 
Szoc.Se-

gítő 
Központ 

2. 

Helyi adók 
beszedésének és 

behajtási 
tevékenységének 

ellenőrzése 

rendszer-
ellenőrzés 

2016.I.
1-

XII.31. 
4 Rendszerell., 

mintavételes 
II.n.é

v 
Önk. és 

KÖH 
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3. 

Civil szervezetek 
önkorm-i támogatás 

elszámolásának 
vizsgálata 

Pénzügyi ell. 
2016.I.

1-
XII.31. 

2 Pénzügyi, 
tételes 

II.n.é
v 

Önk. és 
KÖH 

  Belső ellenőrzés 
összesen:     9       

 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2017. december 31. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
184/2016. (XII.12.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint fenntartó biztosítja Kiss Szófia sajátos 
nevelési igényű óvodás gyermek részére a Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
Tanulási Képességet Vizsgáló, Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 
szakértői véleményében foglalt fejlesztések igénybevételének feltételeit a következők szerint: 
 
A 2016/2017. nevelési évben 2.500 Ft óradíj erejéig támogatást nyújt a szülők részére ahhoz, 
hogy a gyermek heti 3 órában gyógypedagógiai fejlesztésben részesüljön. 
 
A szülők a foglalkozásokon való részvételről igazolást nyújtanak be az önkormányzati 
hivatalba, amely alapján havonta egyszer, minden hónap 10. napjáig, utólag történik az 
elszámolás. 
 
A képviselő-testület a gyermek fejlesztése költségeinek (heti 3 x 2.500 Ft, azaz heti 7.500 Ft) 
fedezetét az önkormányzat 2016. évi költségvetésében, a 2015. évi maradvány terhére 
biztosítja és az önkormányzat 2017. évi költségvetésébe betervezi. 
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről e határozat megküldésével a 
Nyirádi Nyitnikék Óvoda vezetőjét és a gyermek szüleit tájékoztassa. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2016. december 15. 
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2017 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
1/2017. (I.19.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Helyi Szabályozási Tervvel és a 
Településszerkezeti Tervvel összhangban a Szencz Lászlóné 8454 Nyirád, Arany János utca 
7. szám alatti lakos tulajdonát képező  
 

a) 09/24 hrsz-ú „kivett közforgalom elől el nem zárt magánút” megnevezésű, 0,0303 ha területű, és 
a 

b) 09/25 hrsz-ú „szántó” megnevezésű, 0,2354 ha területű 
 
ingatlanokat belterületbe vonja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatot az érintettnek küldje meg, 
és az ingatlanokat vonja belterületbe. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2017. január 27. 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2017. (I.19.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 174/2016. (XI.24.) számú képviselő-
testületi határozattal elindult településrendezési eszközök módosításának véleményezési 
szakaszára beérkezett véleményekkel egyetért. A véleményeknek megfelelően javított 
dokumentációt elfogadja, és azt a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 40. § (1) szakasza 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 
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alapján végső szakmai véleményezésre történő megküldésre alkalmasnak tartja.  
 
Egyúttal Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egyeztető államigazgatási 
szervezetek beérkezett véleményeivel összhangban nem tartja szükségesnek a módosított 
településrendezési eszköz 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet szerinti környezeti vizsgálatát.  
 
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a döntés nyilvánosságra hozatalára. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2017. (II.7.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
39.987 eFt bevételi és 
39.987 eFt kiadási  
 
főösszeggel elfogadja a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését, 
melyhez Nyirád Község Önkormányzata 3.138 eFt fenntartói hozzájárulást biztosít saját 
költségvetéséből.  
 
Felelősök:  Nagy Gábor polgármester 

        Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  folyamatos, és 2017. december 31. 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2017. (II.23.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a képviselőtestület 2017. évi 
munka- és üléstervét. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: azonnal, ill. 2017. december 31.  

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2017. (II.23.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet nyirádi székhelyű civil 
szervezetek számára, nyirádi lakosok érdekében megvalósuló programjaikhoz, céljaikhoz, 
éves működési kiadásaik finanszírozásához.  
 

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2017. (II.23.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége miatt kizárja Nagy 
Gábor polgármestert a saját szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról szóló döntésből. 
 
Felelős:  Horváth Zoltán alpolgármester 
Határidő:  azonnal 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2017 (II.23.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. §-a alapján Nagy Gábor polgármester 
szabadságolási ütemtervét megtárgyalta és a következők szerint jóváhagyja. 
 

Megállapított teljes alapszabadság: 25 nap 
Megállapított pótszabadság: 14 nap 
Előző évről áthozott szabadság  2 nap 
Gyermekek után járó pótszabadság: 2 nap 
A teljes évre összesen:  43 nap 

 
A szabadság igénybevételének ütemterve: 

 
Január 5. 1 nap 
Február 13., 20 - 21 3 nap 
Március 2 – 3 2 nap 
Május 28. 1 nap 
Június 12 – 23 10 nap 
Augusztus 14 – 25  10 nap 
Szeptember 4 - 5 2 nap 
Október 24 – 27  4 nap 
December 14 – 22, 27 - 29 10 nap 
Összesen: 43 nap 

Felelős:  Nagy Gábor polgármester és 
      Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  folyamatos 

 



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2017. (II.23.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége miatt kizárja Nagy 
Gábor polgármestert a saját illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló 
döntésből. 
 
Felelős:  Horváth Zoltán alpolgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 

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

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. § 
(4) bekezdése alapján Nagy Gábor főállású polgármester illetményét 2017. január 1. 
napjától havi 498.585 Ft, azaz Négyszázkilencvennyolcezer-ötszáznyolcvanöt forint 
összegben állapítja meg. 
 
A képviselő-testület a polgármester költségtérítését a Mötv. 71. § (6) bekezdése 
alapján 2017. január 1. napjától havi 74.788 Ft, azaz Hetvennégyezer-
hétszáznyolcvannyolc forint összegben állapítja meg. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2017. február 28. 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2017 (II.23.) határozata 

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

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

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

 
 

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

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. évben az önkormányzat 21 fő 
közalkalmazottja részére az éves cafeteria keretet 120.000 Ft/fő összegben állapítja meg.  
 
A cafeteria keret összegét az éves költségvetési rendelet tartalmazza. 
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Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: azonnal, ill. 2017. december 31. 

 
 

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

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

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2017. (II.23.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a pedagógusok előmeneteli 
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 
rendelet 32/A. § (1)-(2) bekezdései alapján 2017. január 1-től a Nyirádi Nyitnikék 
Óvodában dolgozó 4 fő óvodai dajka részére 3%-os béremelését állapít meg.  

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 

 

 200

 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester, 
Szabóné Kecskés Mária a Nyirádi Nyitnikék Óvoda vezetője 
Határidő:  azonnal, ill. 2017. december 31.  

 
 

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

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

 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2017. (II.23.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a mezőőr illetményét 2017. január 1-jétől 
havi bruttó 192.600 Ft-ban, azaz Egyszázkilencvenkettőezer-hatszáz forint/hó összegben 
állapítja meg.  
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
16/2017. (II.23.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
13.345 eFt bevételi és 
13.345 eFt kiadási főösszeggel  
 
elfogadja a Nyirádi Szociális Segítő Központ 2017. évi költségvetését. 
 
A Nyirádi Szociális Segítő Központ, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
költségvetése beépül Nyirád Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésébe. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester és 
Molnárné Farkas Rita a Nyirádi Szociális Segítő Központ vezetője 
Határidő: azonnal 

 
 

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

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
42.888 eFt bevételi és 
42.888 eFt kiadási főösszeggel  
 
elfogadja a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2017. évi költségvetését. 
 
A Nyirádi Nyitnikék Óvoda, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
költségvetése beépül Nyirád Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésébe. 
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Felelős:  Nagy Gábor polgármester és 
Szabóné Kecskés Mária a Nyirádi Nyitnikék Óvoda vezetője 
Határidő: azonnal 
 

 
 

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

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő 044/1 
hrsz-ú, 1 ha 1585 m2 nagyságú, szántó művelési ágú termőföldre 2017. március 1-jéig 
megkötött haszonbérleti szerződést nem köti meg újra Gombás Gábor Nyirád, József Attila u. 
20. szám alatti lakossal.  
 
Az önkormányzat az ingatlanra a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól egységes 
területalapú támogatást igényel.  
 
Az ingatlant az önkormányzat felajánlja a gazdálkodóknak művelésre, és a legtöbb bérleti díjat 
ajánlóval köt földbérleti szerződést. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon az egységes területalapú 
támogatás igényléséről és a bérbe vétel lehetőségének közzétételéről. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2017. május 30. 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
19/2017. (II.23.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi szándékát, hogy az önkormányzat 
tulajdonában lévő 053/25 hrsz-ú, 3 ha 1460 m2 nagyságú, szántó művelési ágú termőföldre, 
valamint az önkormányzat tulajdonában lévő 053/39 hrsz-ú, 1 ha 7448 m2 nagyságú, szántó 
művelési ágú termőföldekre 2017. december 31-ig megkötött haszonbérleti szerződéseket 
várhatóan nem köti meg újra az Agro-Szőc Kft-vel (Csabrendek, Ifjúság u. 20.). 
 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy tájékoztassa az érintett bérlőt, a 
haszonbérleti szerződés várható megszűnéséről.  
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2017. szeptember 30. 
 

 
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. 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2017. (III.23.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az átruházott hatáskörben a 
polgármester által hozott döntésekről szóló beszámolót. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

22/2017. (III.23.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű képviselő-
testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 

 

  

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

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Gyermekjóléti Szolgálat 
működéséről szóló beszámolót. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester  
Határidő:  azonnal 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
24/2017. (III.23.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Nyirádi Szociális Segítő 
Központ szakmai beszámolóját. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

25/2017. (III.23.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és 2017. március 24-i 
hatállyal jóváhagyja a Nyirádi Szociális Segítő Központ Szakmai Programját. 
  
A jóváhagyott Szakmai Program e határozat melléklete. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester és 
 Molnárné Farkas Rita intézményvezető 
Határidő:  azonnal 

 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
26/2017. (III.23.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és 2017. március 24-i 
hatállyal jóváhagyja a Nyirádi Szociális Segítő Központ Házirendjét. 
A jóváhagyott Házirend e határozat melléklete. 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester és 
   Molnárné Farkas Rita intézményvezető 
Határidő:  azonnal 
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Módosítás: Megjegyzés: 

 

 206

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
27/2017. (III.23.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és 2017. március 24-i 
hatállyal jóváhagyja a Nyirádi Szociális Segítő Központ Szolgáltatási Rendjét. 
 
A jóváhagyott Szolgáltatási Rend e határozat melléklete. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester és 
  Molnárné Farkas Rita intézményvezető 
Határidő:  azonnal 
 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

28/2017. (III.23.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. március 24-i hatállyal jóváhagyja a 
konyha élelmezési szabályzatát. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester és 
  Tasner Istvánné élelmezésvezető 
Határidő:  azonnal 
 

 

  

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 
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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. 
 

  
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.  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

30/2017. (III.23.) határozata 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Gerlang Ferenc belső ellenőr 
összefoglaló jelentését, az önkormányzat által fenntartott intézmények továbbra is a jelenlegi 
struktúra alapján működjenek tovább. 
 

 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2017. azonnal 
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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.  
 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

32/2017. (III.23.) határozata 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megváltoztatja a letelepedési támogatás 
feltételeit, ezért a 13/2016. (II.11.) határozatát a következők szerint módosítja: 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő, a 
nyirádi Nyírfa, Sport és Szeptember 4. utcában található, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlanokat lakóház építése céljából értékesíti.  
 
A képviselő-testület az ingatlan eladási árát ingatlanforgalmazó-értékbecslő szakértő által 
készített értékelési bizonyítvány alapján állapítja meg. Az értékbecslés ellenértékét az 
önkormányzat, mint eladó fizeti meg. 
 
Ha az építkezni szándékozó az ingatlan árát megfizeti, és a telekhatáron belülre a vezetékes 
ivóvizet és a villanyáramot bevezetteti, valamint a lakóházra vonatkozó jogerős építési 
engedélyt az önkormányzati hivatalban bemutatja, az önkormányzat a befizetett telekár nettó 
értékét letelepedési támogatásként részére visszautalja.  
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A letelepedési támogatás további feltétele, hogy a támogatott támogatási szerződés aláírásával 
vállalja, hogy az ingatlanon három éven belül lakóházat épít, és azt 10 évig nem adja el.  
 
A támogatott nyilatkozik és hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben más intézmény – pénzintézet 
vagy Magyar Államkincstár - nem jegyeztet be elidegenítési tilalmat az ingatlanra, akkor az 
önkormányzat javára a 10 évre szóló elidegenítési tilalmat a földhivatali ingatlan-
nyilvántartásba bejegyezzék. 
 
A támogatási szerződésben a felek rögzítik, hogy a jogerős használatbavételi engedély 
megszerzését követő 10 napon belül az építkezők Nyirád községben állandó lakóhelyet 
létesítenek.  
 
A támogatási szerződésben a felek rögzítik továbbá, hogy ha a támogatott a szerződésben 
vállalt kötelezettségét megszegi, a letelepedési támogatásnak az évenkénti inflációval növelt 
összegét az önkormányzatnak visszafizeti. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az építkezni szándékozó ügyfeleket a 
letelepedési támogatás feltételeiről tájékoztassa. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  folyamatos 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

33/2017. (III.23.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Nyirádi 
Közös Önkormányzati Hivatal cafeteria szabályzatát. 
 
Felelős:   Lovasi Erika jegyző 
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Határidő:  azonnal és folyamatos 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
34/2017. (III.23.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja Nyirád Község 
Önkormányzata cafeteria szabályzatát. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal és folyamatos 

 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
35/2017. (III.23.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Nyirádi 
Szociális Segítő Központ cafeteria szabályzatát. 
 
Felelős:  Molnárné Farkas Rita intézményvezető 
Határidő:  azonnal és folyamatos 

 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
36/2017. (III.23.) határozata 

  
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Nyirádi 
Nyitnikék Óvoda cafeteria szabályzatát. 
 
Felelős:  Szabóné Kecskés Mária óvodavezető 
Határidő:  azonnal és folyamatos 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

37/2017. (III.23.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az általános tartalék terhére 300.000 Ft, 
azaz Háromszázezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a Nyirád és Térsége 
Nagycsaládosainak Közhasznú Egyesülete számára a Nyirád, József Attila utca 3. szám alatti, 
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan felújítási munkáinak finanszírozására. 
 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester, Molnárné Budai Nagy Angelika egyesület vezetője 
Határidő:  azonnal 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

38/2017. (III.23.) határozata 
 
1. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási kérelmet nyújt be Ajka 
város Önkormányzatának konzorciumi vezetésével az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 
Program keretében Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-1.5.2-16 
címmel meghirdetett pályázati felhívásra „Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka 
térségében” címmel. A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt összeg maximum 500.000.000 
Ft. 
 
2. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Konzorciumi megállapodást a résztvevő partnerekkel aláírja és a pályázatok 
benyújtásához szükséges nyilatkozatokat megtegye és utasítja, hogy a költségeket a pályázat 
elnyerése esetén a 2017-2018-2019-2020. évi költségvetésbe tervezze be. 
 
Határidő: 2017. április 1. 
Felelős: polgármester 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

39/2017. (III.23.) határozata 
 

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósítandó projekt 
benyújtására és megvalósítására vonatkozó felhatalmazásról 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

2. a Terület és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.1.1-16 kódszámú Fenntartható 
települési közlekedésfejlesztés című felhívása keretében megvalósítandó Nyirádi kerékpárút és 
a hozzá kapcsolódó közlekedésbiztonsági fejlesztések című projekt benyújtásával egyetért, 
egyúttal felhatalmazza a 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. 
 
Határidő:  azonnal       
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 

 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
40/2017. (III.23.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége miatt kizárja 
Németh Jenő képviselőt a Nyirádi Nyugdíjas és Hagyományőrző Egyesület pályázati 
támogatásáról szóló döntésből. 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 
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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. 
 

 

  

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: 
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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. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

43/2017. (III.23.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége miatt kizárja 
Németh András képviselőt az Összefogás Nyirádért Egyesület pályázati támogatásáról szóló 
döntésből. 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 
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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. 

 
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 
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(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. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

46/2017. (III.23.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége miatt kizárja Papp 
Attila képviselőt a Nyirád Községi Polgárőrség pályázati támogatásáról szóló döntésből. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

 

  

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 

 
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 
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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 

 
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 „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 
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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 Közalapítvány 
(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 

 
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 
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(8454 Nyirád, Szabadság utca 3., képviseli: Németh András elnök) részére 2017. évben 
100.000 Ft (azaz Egyszázezer 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 

 
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. 
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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 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

54/2017. (III.23.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége ellenére nem zárja 
ki Németh Jenő képviselőt a Nyirádi Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról szóló 
döntésből.  
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

 

  

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 
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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,  
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. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

56/2017. (III.23.) határozata 
 

 
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és a 
hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet 3. §-a alapján: 
 
a Nyirádi Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat 
mellékletét képező tartalommal megtárgyalta és azt elfogadja. 
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Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Települési Értéktár Bizottság tagjait a hozott 
döntésről.  
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: azonnal   

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 20. 

 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
58/2017. (III.23.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 12-24004-3-001-01-06 MEKH 
kóddal rendelkező DRV_V_205 számú Nyirád Község víziközmű-rendszerére és a 21-24004-
1-001-00-12 MEKH kóddal rendelkező DRV_S_203 számú Nyirád Község víziközmű-
rendszerére Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a 2018-2032. évekre vonatkozó Gördülő 
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Fejlesztési Terv készítésére vonatkozó napirendi pontot. 
A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
 a Gördülő Fejlesztés Terv beruházási tervrészének elkészítésével, 

 a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv, valamint a végrehajtásra kiadott 
58/2013. (II.27.) Korm. rendelet által megállapított önkormányzati véleményezés átvételét 
követően a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz való benyújtásával, 

 és a jóváhagyásra irányuló eljárásban való teljes képviselettel a Dunántúli Regionális 
Vízmű Zrt.-t hatalmazza meg. 
 
Jelen meghatalmazás visszavonásig érvényes.  
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester  
Határidő:  azonnal 

 
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.) 
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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. 
 
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. 

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

 
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. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

62/2017. (V.25.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 
2016. évi módosított költségvetését 
39.283 eFt Ft bevételi és 
39.283 eFt kiadási főösszeggel 
elfogadja. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
63/2017. (V.25.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 
2016. évi zárszámadását 
 
38.534.157,- Ft bevételi és 
38.717.169,- Ft kiadási 
 
főösszeggel elfogadja. 
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Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

64/2017. (V.25.) határozata 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. 
törvény 8. § (4) bekezdésében foglaltak szerint megtárgyalta és elfogadja az Ajkai 
Rendőrkapitányság által készített, Nyirád község közbiztonságának helyzetéről, a 
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolót. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 

 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
65/2017. (V.25.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 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 projektet elnyerte, a támogatási 
döntés összege 69.256.645 Ft. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést a Magyar Államkincstárral 
kösse meg.  
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 

 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
66/2017.(V.25.) határozata 

 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése szerint megtárgyalta és elfogadja Nyirád Község 
Önkormányzata 2017. évi éves összesített közbeszerzési tervét. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzéssel érintett pályázatok tekintetében 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót keressen.  
 
A tételes közbeszerzési terv e határozat melléklete. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy gondoskodjon a közbeszerzési terv 
nyilvánosságáról az önkormányzat honlapján történő közzététellel. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester és 

Lovasi Erika jegyző 
Határidő: 2017. június 30. és folyamatos 
 

 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
67/2017. (V.25.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
16.980 eFt bevételi és 
16.980 eFt kiadási  

 
főösszeggel elfogadja a Nyirádi Szociális Segítő Központ 2016. évi módosított költségvetését. 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 
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Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

68/2017. (V.25.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
44.823 eFt bevételi és 
44.823 eFt kiadási  
 
főösszeggel elfogadja a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2016. évi módosított költségvetését. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
69/2017. (V.25.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
16.426 eFt bevételi és 
16.365 eFt kiadási  
 
főösszeggel elfogadja a Nyirádi Szociális Segítő Központ 2016. évi költségvetési beszámolóját. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
70/2017. (V.25.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
44.823 eFt bevételi és 
44.636 eFt kiadási  
 
főösszeggel elfogadja a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2016. évi költségvetési beszámolóját. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

 

  

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 határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
72/2017.(V.25.) határozata 

 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi szándékát, hogy az önkormányzat 
valamennyi, tulajdonában lévő földre kötött haszonbérleti szerződést a lejáratot követően nem 
köti meg újra, hanem a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól egységes területalapú 
támogatást igényel utánuk. 
 
A képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy gondoskodjon az egységes területalapú 
támogatás igényléséről, valamint, a mezőgazdasági termelés sajátosságait figyelembe véve 
tájékoztassa az érintett bérlőket a haszonbérleti szerződés várható megszűntetéséről. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: folyamatos 

 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
73/2017.(V.25.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvény 55/B. § alapján az önkormányzati adóhatóság a helyi adó és gépjárműadó 
vonatkozásában a százezer – magánszemélyek esetében az ötvenezer – forintot elérő, 90 
napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező adózó nevét (elnevezését), 
lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adóazonosító számát és az adótartozás összegét a 
közzéteszi az önkormányzat hivatali hirdetőtábláján (8454 Nyirád, Szabadság u. 3.), valamint 
120 napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozás elteltével a település (www.nyirad.hu) 
honlapján is. 
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Felelős: Lovasi Erika jegyző 
Határidő: azonnal, folyamatos 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
74/2017.(V.25.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete utasítja a Jegyzőt, hogy az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B. § alapján a helyi adó és gépjárműadó 
vonatkozásában a százezer – magánszemélyek esetében az ötvenezer – forintot elérő, 90 
napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező adózókat a kifüggesztésről 
értesítse. 
 
Felelős: Lovasi Erika jegyző 
Határidő: azonnal, folyamatos 

 

  

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. 

 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
76/2017.(V.25.) határozata 

 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évben elévülő, illetve utolsó 4 
évben elévült követelésekről és adótartozókról szóló tájékoztatás elfogadja.  
A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy év végéig minden képviselő-testületi ülésen 
tételesen számoljon be a 2017. évben elévülő követelések és adótartozók végrehajtásával 
kapcsoltban megtett intézkedésekről. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő: azonnal, folyamatos 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
77/2017.(V.25.) határozata 

 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évben elévülő, illetve utolsó 4 
évben elévült követelésekről és adótartozókról szóló tájékoztatást elfogadja.  
A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy év végéig minden képviselő-testületi ülésen 
tételesen számoljon be a 2017. évben elévülő követelések és adótartozók végrehajtásával 
kapcsoltban megtett intézkedésekről. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő: azonnal, folyamatos 

 

  

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. 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 
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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: 
 
 
 

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 



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 

 

 236

- 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. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

79/2017. (VI.19.) határozata 
 
1. Nyirád és Térsége Nagycsaládosainak Közhasznú Egyesülete pályázatot nyújt be az 
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az EFOP- 1.2.9-17 Nők a 
családban és a munkahelyen címmel meghirdetett pályázati felhívásra „Nyirád és Térsége 
NŐ-KÖZ-PONT” címmel. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja 
azon szándékát, hogy a projekt támogatása esetén, mint konzurciumi tag részt vesz a 
projekt megvalósításában.  
 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 

 

 237

2. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Konzorciumi együttműködésről szóló szándéknyilatkozatot a 
résztvevő partnerekkel aláírja és a pályázatok benyújtásához szükséges nyilatkozatokat 
megtegye. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

80/2017. (VI.19.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy az általános tartalék 
terhére 1.320.000 Ft azaz Egymillió-háromszázhúszezer forint értékben az önkormányzat tíz 
darab korszerű notebookot vásároljon, és a notebookokat a képviselő-testület a Nyirádi Közös 
Önkormányzati Hivatal használatába adja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az eszközök beszerzéséről 
gondoskodjon. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
81/2017. (VII.7.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza Tamtera Kft-t az önkormányzat 
tulajdonában lévő temető tereprendezési munkálatainak elvégzésével, melynek bruttó díja a 
nyertes árajánlata alapján 1.054.100 Ft, azaz Egymillió-ötvennégyezer-egyszáz forint. 
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására. 
 
A képviselő-testület a vállalkozói díjat az önkormányzat 2017. évi költségvetésében tartalék 
terhére biztosítja. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

82/2017. (VII.7.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza Varga Béla villanyszerelő 
vállalkozót, a Nyirád és Térsége Nagycsaládosainak Közhasznú Egyesülete számára 
bérbeadott Nyirád, József Attila utca 3. szám alatti, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan 
villamos hálózatának felújítási munkáinak elvégzésével, melynek bruttó díja 475.000 Ft, azaz 
Négyszázhetvenötezer forint. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására. 
 
A képviselő-testület a vállalkozói díjat az önkormányzat 2017. évi költségvetésében tartalék 
terhére biztosítja. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
83/2017. (VII.26.) határozata 
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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. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a pályázat benyújtásáról intézkedjen. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2017. július 31. 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
84/2017. (VII.26.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
háromoldalú konzorciumi megállapodás megkötésére a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel és a 
Veszprém Megyei Önkormányzattal, annak érdekében, hogy támogatási kérelmet nyújtsanak 
be a TOP-3.1.1-16 kódszámú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című felhívásra.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi megállapodás aláírására.  

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 
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Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
85/2017. (VIII.10.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a NEG 
Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt.-vel (a továbbiakban: NEG Zrt.) (1027 Budapest, Kapás utca 
6-12.) közvilágítás korszerűsítési és üzemeltetési szerződést köt, amennyiben a NEG Zrt. 
szerződés-tervezetét a képviselő-testület elfogadhatónak tartja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés-tervezet jóváhagyása 
után, a NEG Zrt.-vel a közvilágítás korszerűsítési és üzemeltetési szerződést aláírja. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2017. szeptember 30. 
 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
86/2017. (VIII.10.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Dencs Tibor okleveles 
építészmérnök (8255 Balatonrendes, László Gyula u. 3.) tervezési ajánlatát, és megbízza 
Nyirád község Településképi Arculati Kézikönyvének és Településképi rendeletének 
elkészítésével, melynek díja bruttó 995.000 Ft.  
 
A képviselő-testület a tervezési díjat az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a 2017. évi 
nettó finanszírozás terhére biztosítja. 
Felelős: Nagy Gábor polgármester  
Határidő: 2017. szeptember 30. 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
87/2017. (VIII.10.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 182/2016. (XII. 12.) 
határozatát, mely Nyirád község településfejlesztési koncepciójának, integrált 
településfejlesztési stratégiájának és településrendezési eszközének vagy azok 
módosításának partneri egyeztetés szabályairól szól. 
 

Indokolás 
 

A partneri egyeztetés szabályait az önkormányzat rendeletben határozza meg. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester  
Határidő: azonnal 

 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
88/2017. (VIII.10.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. október 7. napján falunapot rendez. 
 
A képviselő-testület a falunap költségeire összesen 1.500.000 Ft-ot biztosít az önkormányzat 
2017. évi költségvetésében a 2016. évi pénzmaradvány terhére. 
 
A falunapra elkülönített összeg felhasználásáról tételes elszámolás készül, melyet a 
polgármester a falunapot követő, soron következő ülésen a képviselő-testület elé terjeszt. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: 2017. október 7. és a falunapot követő képviselő-testületi ülés 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 

 

 242

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
89/2017. (VIII.10.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megrendeli a TOP-3.1.1-16 kódszámú 
„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című pályázathoz az elhelyezési vázlatterv 
elkészítését a GEOplaner Kft.-től (8200 Veszprém, József Attila utca 40. I. em.), melynek díja 
bruttó 200.000 Ft, azaz Kettőszázezer forint.  
 
A képviselő-testület az elhelyezési vázlatterv díját az önkormányzat 2017. évi 
költségvetésében a 2016. évi pénzmaradvány terhére biztosítja. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
90/2017. (VIII.10.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete faládát készíttet az önkormányzat 
tulajdonában lévő két darab rendezvénysátor tárolására. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenyőfaládák elkészíttetéséről gondoskodjon maximum 
60.000 Ft/faláda, összesen maximum 120.000 Ft értékben. 
 
A faládák fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésben a 2016. 
évi pénzmaradvány terhére biztosítja. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
91/2017. (VIII.10.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő 2 db 
rendezvény sátrat bérbe kívánja adni. 
A bérleti díj irányára 90.000 Ft/sátor/alkalom, azaz Kilencvenezer forint/sátor/alkalom.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a beérkező igények elbírálása során 
a bérleti díjról saját hatáskörében döntsön.  
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 

 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
92/2017. (VIII.10.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi 
költségvetésében a rendőrlakás felújítási munkáira összesen 800.000 Ft-ot, azaz 
Nyolcszázezer forintot különít el a 2016. évi pénzmaradvány terhére. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

 

  

----/2017. (VIII.10.) 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadja a helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a százezer forintot 
elérő, 365 napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező adózókról szóló 
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kimutatást. 
 

----/2017. (VIII.10.) 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadja a 2016. október 26. napján indult végrehajtás folyamatáról, illetve 
eredményéről szóló tájékoztatást. 
 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
93/2017. (VIII.10.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete utasítja a Jegyzőt, hogy az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B. § alapján a helyi adó és gépjárműadó 
vonatkozásában a százezer – magánszemélyek esetében az ötvenezer – forintot elérő, 90 
napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező adózókról készített 
„szégyenlistát” a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal (8454 Nyirád, Szabadság utca 3.) 
épületében lévő hirdetőtáblán a helyben szokásos módon tegye közzé. 
 
Amennyiben az adózó tartozása 120 nap után is fennáll, úgy a község honlapján, a 
www.nyirad.hu oldalon is tegye közzé. 
 
Felelős: Lovasi Erika jegyző 
Határidő: azonnal, folyamatos 
 

  

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. 
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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. 

 
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 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 

 

 246

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. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

96/2017. (VIII.10.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
MEVID Mecsekvidéki Vendéglátó Zrt.-vel (7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky út 14-16.) 500 kW 
teljesítményű fotovoltaikus napelemes erőmű telepítése céljából, az önkormányzat tulajdonát 
képező 0217/16 hrsz.-ú, 5,0476 ha nagyságú, legelő megnevezésű ingatlanból 1,5 ha 
nagyságú területre vonatkozóan, 25 évre, irányárként 70 000 Ft/év bérleti díjért, bérleti 
szerződést kössön. 
 
A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a fenti ingatlan a kötelező földhivatali 
vizsgálatok során művelés alól kivonhatónak minősüljön. Az ehhez szükséges vizsgálatok 
elvégzését a polgármester haladéktalanul rendelje meg az illetékes szervtől. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: 2017. október 1. 

 

  

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 
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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. 

 
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. 
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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. 

 
----/2017. (VIII.10.) 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete igen szavazat nélkül, 4 ellenszavazattal, 1 
tartózkodással elutasítja a polgármester javaslatát, mely szerint az önkormányzat kössön egy 
keretmegállapodást a Le Bélier Magyarország Zrt.-vel arról, hogy a cég alkalmazásában álló 
dolgozók, amennyiben 3 vagy több gyermekes családok, kapjanak 500.000 Ft vissza nem 
térítendő támogatást Nyirádon történő használt lakás vásárlásakor. Évente két család 
esetében. 

 

  

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 
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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. 

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

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 200 000 Ft, azaz Kettőszázezer 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. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

103/2017. (VIII.10.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 12-24004-3-001-01-06 MEKH 
kóddal rendelkező, DRV_V_205 kódszámú, Nyirád községi vízmű megnevezésű víziközmű 
Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§ szerint a 
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (a továbbiakban: DRV Zrt.) által a 2018-2032. időszakra 
elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 

 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
104/2017. (VIII.10.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 12-24004-1-001-00-12 MEKH 
kóddal rendelkező, DRV_S_203 kódszámú, Nyirád szennyvízelvezető és tisztító rendszer 
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megnevezésű víziközmű Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
törvény 11.§ szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (a továbbiakban: DRV Zrt.) által a 2018-
2032. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

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 
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 papír alapon történő benyújtás: 2017. szeptember 8. 
 

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. 
 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
107/2017. (IX.13.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
 
62.748.562 Ft bevételi és 
61.503.589 Ft kiadási  
 
főösszeggel elfogadja a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. I. félévi költségvetési 
beszámolóját. 
 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 

 

 253

Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

108/2017. (IX.13.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. 
évi módosított költségvetését 
68.307.880 Ft bevételi és 
68.307.880 Ft kiadási főösszeggel 
 
elfogadja. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

 

  

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 

 

  

 
 

    



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 

 

 254

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 

 
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 
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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 
 

 
 

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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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. 
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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 
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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. 

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 

 
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: 
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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 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.§ 
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(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 

 
 
 

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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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. 

 

  

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., 
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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. 
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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. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
121/2017. (X.2.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a következők szerint módosítja a 83/2017. 
(VII.26.) határozatát: 

 
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.  
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A megvalósítás helye: 8454 Nyirád, Rózsa utca 5/A., 705 hrsz. 
 
 

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. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a pályázat benyújtásáról intézkedjen. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2017. július 31. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
122/2017. (X.5.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az átruházott hatáskörben a 
polgármester által hozott döntésekről szóló beszámolót. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 

 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
123/2017. (X.5.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű képviselő-
testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 
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Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

----/2017. (X.5.) 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadja a 2016. október 26. napján indult végrehajtás folyamatáról, illetve 
eredményéről szóló tájékoztatást. 

 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
124/2017. (X.5.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-testület szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 9/2014. (XI.21.) önkormányzati rendeletének 3. és 5. 
függelékét módosítja, valamint a 7. függelékkel egészíti ki. Az. 5. függelék a határozat 1. 
melléklete, a 7. függelék a határozat 2. melléklete. 
 
3. függelék  
„ 2. A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal ( a továbbiakban: Hivatal) adószáma: 
15803397-2-19.” 
„27. A jegyzőt távolléte esetén a szociális és igazgatási ügyintéző helyettesíti.” 
 
Felelős: Lovasi Erika jegyző  
Határidő: 2017. október 20. 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
125/2017. (X.5.) határozata 

 
1. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal által meghatározott és közzétett, az Ajkai járásban Nyirád településre a 
2017/2018. tanévre elkészített tervezettel, mely szerint a település teljes közigazgatási 
területére vonatkozóan a kötelező felvételt biztosító általános iskola: 
 
037118 – Nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola 
8454 Nyirád, Szabadság utca 1. 
8454 Nyirád, Dózsa György utca 52/A. 
 
2. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirádi Közös Önkormányzati 
Hivatal jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában 
tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó tanulók számát 
az alábbiak szerint közli:  
 
Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI (8400 Ajka, Verseny 
u. 18.): 1 fő 
 
Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola (8454 Nyirád, Szabadság u. 1.): 7 fő  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatot postai úton és 
elektronikus formában a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal 
Hatósági Főosztály Hatósági Osztályának küldje meg. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2017. október 31.  
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
126/2017. (X.5.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirád, 911/77 hrsz-ú sporttelepet Laczó 
Rudolfról, községünk kiemelkedő sporttevékenységet végző szereplőjéről „Laczó Rudolf 
Sporttelep”-nek kívánja elnevezni.  
 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a sporttelep átnevezéséről. 
 
Felelős: Lovasi Erika jegyző 
Határidő: 2017. december 31. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

127/2017. (X.5.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 200.000 Ft-ot fordít az Idősek Karácsonya 
rendezvényen Poór Péter és Rózsás Viktória fellépési díjára. 
 
A képviselő-testület a fellépési díj fedezetét az önkormányzat 2017. évi költségvetésében az 
általános tartalék terhére biztosítja. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2017. december 20. 

 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
128/2017. (XI.9.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a konyha működéséről szóló 
tájékoztatót. 
 

 Kapta: 
Tasner Istvánné 
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Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 

 
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 
 

 

 Kapta: 
Molnárné Farkas Rita 
pénzügy 

----/2017. (XI.9.) 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadja a falunapra elkülönített összeg felhasználásáról készült tételes 
elszámolást. 

 
 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
130/2017. (XI.9.) határozata 

 

 Kapta: 
pénzügy 
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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 
 

 
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 Egymillió- hétszázhatvankettőezer-
ötszáz forintot különít el az önkormányzat 2017. évi költségvetésében, az általános tartalék 
terhére. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

 

 Kapta: 
pénzügy 

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 

 Kapta: 
Bódisné Szencz Anikó 
Szabóné Kecskés Mária 
pénzügy 
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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 
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----/2017. (XI.9.) 
 

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.  

 

 Kapta: Bodó Márta 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
133/2017. (XI.14.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a beérkezett árajánlatok alapján a TOP-
4.1.1-15 kódszámú Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című felhívása 
keretében megvalósítandó Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen című projekt 
költségvetésének módosítására 2.769.859 Ft azaz Kettőmillió-hétszázhatvankilencezer-
nyolcszázötvenkilenc forint különít el az önkormányzat 2017. évi költségvetésében, az 
általános tartalék terhére. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
134/2017. (XII.14.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és 2017. december 15-i 
hatálybelépéssel jóváhagyja Nyirád Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

135/2017. (XII.22.) határozata 
 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete – pályázati eljárás mellőzésével - a 
tulajdonában lévő, Nyirád belterület 1105/1 hrsz-ú, 846 m2 nagyságú, kivett lakóház, udvar, 
gazdasági épület megnevezésű, önkormányzati tulajdonú ingatlan - mely természetben a Nyirád, 
Deákipuszta 10. szám alatt található - tulajdonjogát átruházza 1/1 tulajdoni arányban 
 
Feke Tibor 
8454 Nyirád, Deákipuszta 10. szám alatti lakos részére. 
 
A képviselő-testület az ingatlan eladási árát ingatlanforgalmazó-értékbecslő szakértő által készített 
értékelési bizonyítvány alapján 1.000.000 Ft-ban, azaz Egymillió forintban állapítja meg.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ügyféllel az adásvételi szerződést kösse 
meg. Az ingatlan-átruházással kapcsolatos ügyvédi és földhivatali költségek a vevőt terhelik. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ügyfelet a döntéséről e határozat 
megküldésével tájékoztassa. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: 2018. december 31. 

 
 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

136/2017. (XII.22.) határozata 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja Nyirád Község Önkormányzata 2018. évi 
belső ellenőrzési tervét a következők szerint: 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 

 

 273

 
 

1.  
h) Az ellenőrzés tárgya: Civil szervezetek önkormányzati támogatás elszámolásának 
vizsgálata 
i) Az ellenőrzés célja: szabályszerűség, megbízhatóság 
j) Ellenőrizendő időszak: 2017. 01. 01. – 2017. 12. 31. 
k) Az ellenőrzés időszükséglete: 3 ellenőrzési nap 
l) Az ellenőrzés típusa: szabályossági, mintavételes 
m) Az ellenőrzés ütemezése: 2018. I. negyedév 
n) Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezését: Nyirád Község 
Önkormányzata és a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 
 
2. 
a) a tervezett ellenőrzések tárgyát: Önkormányzati tulajdonú gépjármű használat 
elszámolásának vizsgálata 
b) az ellenőrzések célját: szabályszerűségi 
c) az ellenőrizendő időszakot: 2017.01.01. – 2017. 12. 31.  
d) a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását: 4 ellenőrzési nap 
e) az ellenőrzések típusát/módszerét: rendszerell., mintavételes 
f) az ellenőrzések tervezett ütemezését: 2018. I. negyedév 
g) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését: Nyirád Község 
Önkormányzata, Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal  
 
3. 
a) a tervezett ellenőrzések tárgyát: Önkormányzati kötelezettségvállalási jogkör gyakorlásának 
szabályossági vizsgálata 
b) az ellenőrzések célját: szabályszerűségi 
c) az ellenőrizendő időszakot: 2017. 01 01. – 2017. 12. 31. 
d) a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását: 4 ellenőrzési nap 
e) az ellenőrzések típusát/módszerét: rendszerell., mintavételes 
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f) az ellenőrzések tervezett ütemezését: 2018. II. negyedév 
g) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését: Nyirád Község 
Önkormányzata, Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal  
 
4. 
a) a tervezett ellenőrzések tárgyát: Óvodai házipénztári pénzkezelés vizsgálata 
b) az ellenőrzések célját: szabályszerűségi 
c) az ellenőrizendő időszakot: 2017. 01. 01. – 2017. 12. 31. 
d) a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását: 3 ellenőrzési nap 
e) az ellenőrzések típusát/módszerét: pénzügyi, mintavételes 
f) az ellenőrzések tervezett ütemezését: 2018. II. negyedév 
g) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését: Nyirádi Nyitnikék Óvoda, 
Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal  
 
 

Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2018. december 31. 

 
 

 
--/2017.(XII.22.) 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadja a 2016. október 26. napján indult végrehajtás folyamatáról, illetve eredményéről szóló 
tájékoztatást. 

 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
137/2017. (XII.22.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Bölcsőde létesítése Nyirád településen 
kivitelezési szerződés alapján a TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú projekt keretén belül” 
tárgyú a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerint lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás közbeszerzési 
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bíráló bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja meg: 
- jogi szakértelem: Lovas Erika jegyző/BB elnök 
- pénzügyi szakértelem: Puha Edina pénzügyi ügyintéző/BB tag 
- a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Tóth László építészmérnök / Keszthely, Gagarin u. 
16./ BB tag 
- közbeszerzési szakértelem: Asbóth-Tóth Krisztina felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó /Konstruktív Mérnöki Iroda Kft./BB tag 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 

Lovasi Erika jegyző 
 
 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

138/2017. (XII.22.) határozata 
 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Bölcsőde létesítése Nyirád településen 
kivitelezési szerződés alapján a TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú projekt keretén 
belül” tárgyú, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerint lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárásban az 
alábbi öt gazdasági szereplőt kívánja ajánlattételre felkérni: 

1. Czeiner és Társa Bt. 
8297 Tapolca-Diszel, Szabadság utca 6. 
adószám: 21416943-2-19 
 

2. A.F.T.-2000 Kft. 
8300 Tapolca Béke u.13. 
adósz: 11872933-2-19 
 

3. SZ-L Bau Kft. 
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8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8. 
adósz: 12656189-2-19 
 

4. KÖ-VI-GA Kft. 
8297 Tapolca-Diszel Gyulaffy u.32. 
adósz: 13148269-2-19  
 

5. TÉR-METSZET Építész és Mérnöki Iroda Kft. 
8255 Balatonrendes László Gy. u. 3. 
8300 Tapolca Kossuth L. u. 6. 
adósz: 22934318-2-19 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 

Lovasi Erika jegyző 
 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

139/2017. (XII.22.) határozata 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szabóné Kecskés Mária - volt óvodavezető - 
közalkalmazotti jogviszonyának 2018.07.31. napi hatállyal történő megszüntetésével 
összefüggésben a 2018. évre, összesen 27 munkanapra járó szabadsága pénzbeli megváltását 
jóváhagyja.  
A szabadságmegváltás összege: 459.657 Ft, azaz Négyszázötvenkilencezer-hatszázötvenhét 
forint, mely összeget a képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében a személyi juttatások 
terhére biztosít. 
Megbízza a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárt, mint illetményszámfejtő helyet a 
szabadságmegváltásról értesítse. 
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Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: 2018. január 12. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

140/2017. (XII.29.) határozata 
 

 
Nyirád község Önkormányzatának Képviselő Testülete megtárgyalta a „Nyirád község közigazgatási 
területét érintő Településképi Arculati Kézikönyv elfogadása” című előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 

 

1. Nyirád község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja 
Nyirád község teljes közigazgatási területét érintő Településképi Arculati Kézikönyvét. 

2. Nyirád község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott 
Településképi Arculati Kézikönyvet a jogszabályoknak megfelelően tegye közzé, illetve küldje meg az 
érintett szerveknek. 

3. Nyirád község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Településképi 
Arculati Kézikönyv monitorozása érdekében gondoskodjon az önkormányzat honlapján elérhető 
nyilvános felület működtetéséről. 

 
Határidő: 2.pont tekintetében: 2018. január 13. 
                 3.pont tekintetében: 2018. január 13. 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
              Dencs Tibor főépítész 
 
 

  

 
 

        



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 

 

 278

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2018. (II.14.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
39.227 eFt bevételi és 
39.227 eFt kiadási  
 
főösszeggel elfogadja a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését, 
melyhez Nyirád Község Önkormányzata 2.979 eFt fenntartói hozzájárulást biztosít saját 
költségvetéséből.  
 
Felelősök:  Nagy Gábor polgármester 

                Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  folyamatos, és 2018. december 31. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2018.(II.15.) határozata 
 

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

 
037118- Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola 

8454 Nyirád, Szabadság utca 1. 
8454 Nyirád, Dózsa György utca 52/A.  
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A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy jelen határozatot a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Hatósági Osztályának 
küldje meg. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2018. február 15. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2018. (II.15.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
23.425 eFt bevételi és 
23.425 eFt kiadási főösszeggel  
 
elfogadja a Nyirádi Szociális Segítő Központ 2018. évi költségvetését. 
 
A Nyirádi Szociális Segítő Központ, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerv költségvetése beépül Nyirád Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésébe. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester és 
Molnárné Farkas Rita a Nyirádi Szociális Segítő Központ vezetője 
Határidő: azonnal 

 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2018. (II.15.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
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44.690 eFt bevételi és 
44.690 eFt kiadási főösszeggel  
 
elfogadja a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2018. évi költségvetését. 
 
A Nyirádi Nyitnikék Óvoda, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
költségvetése beépül Nyirád Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésébe. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester és 
                Bódisné Szencz Anikó a Nyirádi Nyitnikék Óvoda mb. vezetője 
Határidő: azonnal 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2018. (II.15.) határozata 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet nyirádi székhelyű civil 
szervezetek számára, nyirádi lakosok érdekében megvalósuló programjaikhoz, céljaikhoz, 
éves működési kiadásaik finanszírozásához.  
 
A pályázati kiírás e határozat melléklete. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati kiírás 
közzétételéről. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:    2018. február 28. 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2018. (II.15.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja Nyirádi 
Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi cafeteria szabályzatát. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő: azonnal és folyamatos 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2018. (II.15.) határozata 
 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 2018. évi 
közbeszerzési tervét.  
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: 2018. február 20. és folyamatos 

 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2018. (II.15.) határozata 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a képviselőtestület 2018. évi 
munka- és üléstervét. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: azonnal, ill. 2018. december 31.  
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2018. (II.15.) határozata 

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

 
 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2018. (II.15.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 225/C. §-a alapján Nagy Gábor polgármester szabadságolási 
ütemtervét megtárgyalta és a következők szerint jóváhagyja. 
 

Megállapított teljes alapszabadság:  25 nap 
Megállapított pótszabadság:      14 nap 
Gyermekek után járó pótszabadság:   2 nap 
A teljes évre összesen:    41 nap 
 
A szabadság igénybevételének ütemterve: 
 
Január 5. 1 nap 
Február 13., 20 - 21 3 nap 
Március 1 – 2 2 nap 
Május 28. 1 nap 
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Június 11 – 22 10 nap 
Augusztus 13 – 24  9 nap 
Szeptember 4 - 5 2 nap 
Október 22 – 25  3 nap 
December 13– 21, 27 - 31 10 nap 
Összesen: 41 nap 

 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester és 

Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  folyamatos 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2018. (II.15.) határozata 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
CXC. törvény 25. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2017/2018. nevelési 
évre engedélyezi a Nyirádi Nyitnikék Óvoda maximális csoportlétszám emelését mindhárom 
csoportban 20 %-kal.  
 
A kiscsoport maximális gyermeklétszámát 30, a középsőcsoport maximális 
gyermeklétszámát 30 és a nagycsoport maximális gyermeklétszámát 30 főben állapítja 
meg. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy döntéséről e határozat megküldésével az 
óvoda vezetőjét értesítse. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2018. február 20. 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2018. (II.15.) határozata 

 
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósítandó projekt 

megvalósítására vonatkozó felhatalmazásról 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

a Terület és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.1.1-16 kódszámú Fenntartható 
települési közlekedésfejlesztés című felhívása keretében megvalósítandó Nyirádi 
kerékpárút és a hozzá kapcsolódó közlekedésbiztonsági fejlesztések című projekttel 
kapcsolatban felhatalmazza a 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 szerződést, és a szükséges Konzorciumi Együttműködési 
Megállapodást, továbbá az egyéb, a projekt megvalósításához szükséges, illetve 
kapcsolódó dokumentumokat aláírja, illetve a szükséges intézkedéseket megtegye. 

 
Határidő:  azonnal       
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 

 
 

  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2018. (II.15.) határozata 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzési eljárásban az öt 
gazdasági szereplő ajánlattételi felkéréséről szóló 138/2017. (XII.22.) határozatát 
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módosítja, és a módosításokkal egységes szerkezetben, a következők szerint fogadja el: 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Bölcsőde létesítése Nyirád 
településen kivitelezési szerződés alapján a TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 
azonosítószámú projekt keretén belül” tárgyú, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerint 
lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárásban az alábbi öt gazdasági szereplőt kívánja 
ajánlattételre felkérni: 

1. Czeiner és Társa Bt. 
8297 Tapolca-Diszel, Szabadság utca 6. 
adószám: 21416943-2-19 
 

2. Vitruvius Építő Kft.  
1119 Budapest, Etele út 32. A. ép. 10. em. 93  
adósz: 24669717-2-43 
 

3. SZ-L Bau Kft. 
8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8. 
adósz: 12656189-2-19 
 

4. Resolute Bt.  
8300 Tapolca, Kodály Zoltán utca 10.  
adósz: 25335206-2-19  
 

5. TÉR-METSZET Építész és Mérnöki Iroda Kft. 
8255 Balatonrendes László Gy. u. 3. 
8300 Tapolca Kossuth L. u. 6. 
adósz: 22934318-2-19 
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Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Lovasi Erika jegyző 

Határidő: folyamatos 
 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2018.(III.5.) határozata 
 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Bölcsőde létesítése Nyirád 
településen kivitelezési szerződés alapján a TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 
azonosítószámú projekt keretén belül” tárgyú, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerint 
lefolytatásra kerülő nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és közbeszerzési 
dokumentációját az előterjesztésben szereplő tartalommal megegyezően jóváhagyja és 
egyben dönt az eljárás megindításáról. 
 

 
Felelős: Nagy Gábor polgármester,  
   Lovasi Erika jegyző 
Határidő: folyamatos 

 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
15/2018. (III.5.) 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 
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20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a Nyirádi Nyitnikék 
Óvodában a 2018/2019. nevelési évre vonatkozó beiratkozás időpontját 2018. április 
24. és 2018. április 25. 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: Bódisné Szencz Anikó mb. intézményvezető 

 
Határidő:  közzétételre: 2018. március 23. 

szülők értesítésére: 2018. május 11.  
 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2018. (III.5.) határozata 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. tv. 24.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a szavazatszámláló 
bizottságok tagjaivá és póttagjaivá az alábbi személyeket választja meg: 
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1. Németh Lajosné  8454 Nyirád, Ifjúság u. 6.  tag 
2. Turi Jánosné  8454 Nyirád, Dózsa Gy. u. 75.  tag 
3. Tulok Zsoltné  8454 Nyirád, Nyírfa u. 7.    tag 
4. Németh Lászlóné 8454 Nyirád, Béke u. 42.   tag 
5. Hoffmann Istvánné 8454 Nyirád, József A. u. 5.  tag 
6. Laczkó Józsefné 8454 Nyirád, Ifjúság u. 2.   tag 
7. Stumpf Lászlóné 8454 Nyirád, Alkotmány u. 14.  póttag 
8. Tasner Istvánné  8454 Nyirád, Dózsa Gy. u. 18.  póttag 
9. Kovács Eszter  8454 Nyirád, Ifjúság u. 3.   póttag 

         10. Osvald Tibor Árpádné 8454 Nyirád, Rózsa u. 10.  póttag 
 

Felelős: Lovasi Erika jegyző 
Határidő: 2018. március 19. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2018.(IV.5.) határozata 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az átruházott hatáskörben a 
polgármester által hozott döntésekről szóló beszámolót. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 

 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
18/2018. (IV.5.) határozata 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű képviselő-
testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 
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Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

19/2018. (IV.5.) határozata 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 
továbbképzési programját. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
 Bódisné Szencz Anikó mb. óvodavezető 
Határidő: azonnal 

 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
20/2018. (IV.5.) 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 5/2018. (II.15.) képviselő-testületi határozattal kiírt 
pályázati felhívás szerint, a benyújtott pályázata alapján a Nyirádi Községi Sportegyesület 
(8454 Nyirád, Szabadság u. 3., képviseli: Fermos László elnök) részére 2018. évben 
1.010.000 Ft (azaz Egymillió-tízezer forint) működési célú pályázati támogatást nyújt. 
 
Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott részére 2018. április 20. 
napjáig, melynek fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésében, 
az „egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek” rovat 
terhére biztosítja. 
 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 

 

 290

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:  2018. április 20 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2018. (IV.5.) 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 5/2018. (II.15.) képviselő-testületi határozattal kiírt 
pályázati felhívás szerint, a benyújtott pályázata alapján a Resolute Kézilabda Club Nyirád 
(8300 Tapolca, Kodály Zoltán u. 10., képviseli Horváth Tamás elnök) részére 2018. évben 
200.000 Ft (azaz Kettőszázezer forint) pályázati támogatást nyújt helyi rendezvények 
támogatására. 
 
Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott részére 2018. április 20. 
napjáig, melynek fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2018. 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:  2018. április 20 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

22/2018. (IV.5.) 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 5/2018. (II.15.) képviselő-testületi 
határozattal kiírt pályázati felhívás szerint, a benyújtott pályázata alapján a Nagycsaládosok 
Nyirádi Egyesülete (8454 Nyirád, József Attila u. 3., képviseli: Molnárné Budai Angelika 
elnök) részére 2018. 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 2018. április 
20. napjáig, melynek fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2018. 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:  2018. április 20. 

 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
23/2018. (IV.5.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége miatt kizárja 
Németh Jenő képviselőt a Nyirádi Nyugdíjas és Hagyományőrző Egyesület pályázati 
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támogatásáról szóló döntésből. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

24/2018. (IV.5.) 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 5/2018. (II.15.) 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 2018. évben 100.000 Ft működési célú, 450.000 Ft kulturális programok 
támogatásra, 350.000 Ft helyi rendezvények támogatására, valamint 40.000 Ft falubusz 
igénybevételéhez összesen 940.000 Ft (azaz Kilencszáznegyvenezer forint) támogatást 
nyújt. 
 
Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott részére 2018. április 20. 
napjáig, melynek fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2018. 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:  2018. április 20. 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
25/2018. (IV.5.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége miatt kizárja Papp 
Attila képviselőt a Nyirád Községi Polgárőrség pályázati támogatásáról szóló döntésből. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
26/2018. (IV.5.) 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 5/2018. (II.15.) képviselő-testületi határozattal kiírt 
pályázati felhívás szerint, a benyújtott pályázata alapján a Nyirád Polgárőr Egyesület (8454 
Nyirád, Szabadság u. 3., képviseli: Papp Attila elnök) részére 2018. évre 180.000 Ft 
működési célú, 45.000 Ft helyi rendezvények, valamint falubusz igénybevételéhez 75.000 Ft, 
összesen 300.000 Ft (azaz Háromszázezer forint) pályázati támogatást nyújt. 
 
Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott részére 2018. április 20. 
napjáig, melynek fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2018. 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:  2018. április 20 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

27/2018. (IV.5.) 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 5/2018. (II.15.) képviselő-testületi határozattal kiírt 
pályázati felhívás szerint, a benyújtott pályázata alapján a Nyirád Községért Közalapítvány 
(8454 Nyirád, Szabadság utca 3., képviseli: Bodó Márta elnök) részére 2018. évben 
működéséi támogatásra 180.000 Ft, helyi rendezvények támogatásra 150.000 Ft, összesen 
330.000 Ft (azaz Háromszázharmincezer forint) pályázati támogatást nyújt.  
 
Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott részére 2018. április 20. 
napjáig, melynek fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2018. 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:  2018. április 20 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
28/2018. (IV.5.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége miatt kizárja 
Németh András képviselőt az Összefogás Nyirádért Egyesület pályázati támogatásáról szóló 
döntésből. 
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Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
29/2018. (IV.5.) 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 5/2018. (II.15.) képviselő-testületi határozattal kiírt 
pályázati felhívás szerint, a benyújtott pályázata alapján az Összefogás Nyirádért Egyesület 
(8454 Nyirád, Petőfi Sándor u. 18., képviseli: Németh Andrásné Farkas Gabriella elnök) 
részére 2018. évben 100.000 Ft (azaz Egyszázezer forint) pályázati támogatást nyújt 
működési célú felhasználásra. 
 
Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott részére 2018. április 20. 
napjáig, melynek fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2018. 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:  2018. április 20. 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
30/2018. (IV.5.) 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 5/2018. (II.15.) 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 2018. 
évben 200.000 Ft (azaz Kettőszázezer forint) pályázati támogatást nyújt működési célú 
felhasználásra. 
 
Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott részére 2018. április 20. 
napjáig, melynek fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2018. 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:  2018. április 20 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

31/2018. (IV.5.) 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 5/2018. (II.15.) képviselő-testületi határozattal kiírt 
pályázati felhívás szerint, a benyújtott pályázata alapján az Iskola a Gyermekeinkért 
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Közalapítvány (8454 Nyirád, Szabadság u. 1., képviseli: Hoffmann István elnök) részére 
2018. évben 250.000 Ft (azaz Kettőszázötvenezer forint) pályázati támogatást nyújt kulturális 
célú felhasználásra. 
 
Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott részére 2018. április 20. 
napjáig, melynek fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2018. 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:  2018. április 20 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

32/2018. (IV.5.) 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 5/2018. (II.15.) képviselő-testületi határozattal kiírt 
pályázati felhívás szerint, a benyújtott pályázata alapján a Hoffmann Motor 
Sportegyesület(8454 Nyirád, Széchenyi utca 43., képviseli: Hoffmann Gábor elnök) részére 
2018. évben 200.000 Ft (azaz Kettőszázezer forint) pályázati támogatást nyújt működési célú 
felhasználásra. 
 
Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott részére 2018. április 20. 
napjáig, melynek fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésében, 
az „egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek” rovat 
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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:  2018. április 20 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

33/2018. (IV.5.) határozata 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 512.420 Ft (azaz Ötszáztizenkettőezer-
négyszázhúsz forint) 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 2018. 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:  2018. április 20. 

 
 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
34/2018. (IV.5.) határozata 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat Alapítvány 
(1182 Budapest, Királyhágó u. 70.) részére 50 000 Ft azaz Ötvenezer forint pénzadományt 
nyújt, az Ajkai Mentőállomás mentőautóinak felszereltségének fejlesztésére (LUCAS2 
mellkasi kompressziós rendszer újraélesztéshez). 
 
A képviselő-testület a fenti támogatást az önkormányzat 2018. évi költségvetésében az 
általános tartalék terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy intézkedjen az támogatás átutalásáról 
az Alapítvány 10800007-68164029 számú számlaszámára. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: 2018. április 20. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

35/2018. (IV.5.) határozata 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a rendőrlakás álmennyezet kialakítási 
munkálatinak költségeire összesen 574.253 Ft, azaz Ötszázhetvennégyezer- forintot különít 
el az önkormányzat 2018. évi költségvetésben az általános tartalék terhére.  
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
36/2018. (IV.6.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 
alapító okiratát a törzskönyvi bejegyzés napjával módosítja. 
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A módosító okirat e határozat 1. melléklete, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okirat e határozat 2. melléklete. 
 
Felelős: Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2018. május 15. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

37/2018. (IV.11.) határozata 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Bölcsőde létesítése Nyirád településen 
kivitelezési szerződés alapján a TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú projekt 
keretén belül” tárgyú, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerint lefolytatásra került nyílt 
közbeszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
Az ajánlati felhívásra kettő (Czeiner és Társa Bt. és SZ-L BAU Kft.) ajánlat érkezett. 
Az ajánlati felhívásban megadott értékelési szempont: A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja 
alapján a legjobb ár-érték arány. 
A Czeiner és Társa Bt. tartalékkeret nélküli ajánlati ára: 52 380 077,- Ft + áfa 
Az SZ-L BAU Kft. tartalékkeret nélküli ajánlati ára: 49 506 634,- Ft + áfa 
Az Önkormányzat rendelkezésére álló anyagi fedezet tartalékkeret nélküli összege: nettó 
45 003 701,- Ft. 
 
A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján 
eredménytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy mindkét beérkezett ajánlat meghaladja az 
Önkormányzat rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékét. Továbbá elhatározza, hogy új 
közbeszerzési eljárást indít ugyanebben a tárgyban. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester, Lovasi Erika jegyző 
Határidő: folyamatos 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
38/2018. (IV.11.) határozata 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a következők szerint módosítja a 7/2018. 
(II.15.) határozatát: 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nyirád Község 2018. évi közbeszerzési 
tervét jóváhagyja, abban a „Bölcsőde létesítése Nyirád településen kivitelezési szerződés 
alapján a TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú projekt keretén belül II.” tárgyú 
közbeszerzési eljárást feltünteti. 
 

Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
   Lovasi Erika jegyző 
Határidő: folyamatos 
 

 

  

   
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

39/2018. (IV.11.) határozata 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a következők szerint módosítja a 137/2017. 
(XII.22.) határozatát: 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Bölcsőde létesítése Nyirád településen 
kivitelezési szerződés alapján a TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú projekt 
keretén belül II.” tárgyú a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerint lefolytatásra kerülő közbeszerzési 
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eljárás közbeszerzési bíráló bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja meg: 
- jogi szakértelem: Lovasi Erika jegyző/BB elnök 
- pénzügyi szakértelem: Izmendi-Szarka Anikó pénzügyi ügyintéző/BB tag 
- a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Tóth László építészmérnök / Keszthely, 
Gagarin u. 16./ BB tag 
- közbeszerzési szakértelem: Asbóth-Tóth Krisztina felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó /Konstruktív Mérnöki Iroda Kft./BB tag 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
  Lovasi Erika jegyző 
Határidő: folyamatos 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

40/2018. (IV.11.) határozata 
 

 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Bölcsőde létesítése Nyirád településen 
kivitelezési szerződés alapján a TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú projekt 
keretén belül II.” tárgyú, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerint lefolytatásra kerülő 
közbeszerzési eljárásban az alábbi öt gazdasági szereplőt kívánja ajánlattételre felkérni: 

 
1. HORVÁTH INVEST Építőipari Kft. 
8761 Pacsa, Tavasz u. 2. 
adószám: 12944701-2-20 
 
2. Resolute Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 
8300 Tapolca, Kodály Zoltán utca 10. 
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adószám: 25335206-2-19 

3. Czeiner és Társa Bt. 
8297 Tapolca-Diszel, Szabadság utca 6. 
adószám: 21416943-2-19 
 
4. TISZA Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
8360 Keszthely, Mátyás király utca 22. 1. em. 3. 
adószám: 13669892-2-20 
 
5. TÉR-METSZET Építész és Mérnöki Iroda Kft. 
8255 Balatonrendes László Gyula u. 3. 
adószám: 22934318-2-19 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
   Lovasi Erika jegyző 
Határidő: folyamatos 

 
 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

41/2018. (IV.11.) határozata 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Bölcsőde létesítése Nyirád 
településen kivitelezési szerződés alapján a TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 
azonosítószámú projekt keretén belül II.” tárgyú, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerint 
lefolytatásra kerülő nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és közbeszerzési 
dokumentációját az előterjesztésben szereplő tartalommal megegyezően jóváhagyja és 
egyben dönt az eljárás megindításáról. 
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Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
   Lovasi Erika jegyző 
Határidő: folyamatos 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

42/2018. (IV.24.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország 2018. 
évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) 
pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című 
pályázatra. 
 
Pályázati alcélok: 
c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása. 
 
c) Petőfi Sándor utca 843 hrsz. (314 m hossz) felújítása: 
A beruházás összes költsége: 9 739 883 Ft 
Igényelt pályázati támogatás: 8 278 901 Ft 
Az önkormányzat által biztosított saját forrás összege: 1 460 982 Ft 
 
Kátyúzási munkák különböző utcákban (843 m2): 
(Ady Endre utca 821 hrsz, Béke utca 618 hrsz, Ifjúság 
utca 621/14 hrsz, Rákóczi utca 505 hrsz, Rózsa utca 
693 hrsz, 95 hrsz-ú megnevezés nélküli közterület -
Pomper köz folytatása-)  
A beruházás összes költsége: 7 258 736 Ft 
Igényelt pályázati támogatás: 6 169 926 Ft 
Az önkormányzat által biztosított saját forrás összege: 1 088 810 Ft 
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A beruházás összes költsége (9 739 883 + 7 258 736 Ft): 16 998 619 Ft 
 
Igényelt pályázati támogatás összesen (8 278 901 + 6 169 926 Ft): 14 448 827 Ft 
 
Az önkormányzat által biztosított saját forrás összege  
(1 460 982 + 1 088 810 Ft): 2 549 792 Ft 
 
A képviselő-testület az összesen 2 549 792 Ft önerő fedezetét az önkormányzat 2018. évi 
költségvetésében, az előző évi maradvány terhére biztosítja.  
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a pályázat benyújtásáról intézkedjen. 
 
Felelős: Lovasi Erika jegyző 
Határidő: elektronikus úton: 2018. május 2. 16:00 óra 
 postai úton: 2018. május 3. 

 
 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
43/2018. (IV.24.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatásra Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. 
évi C. 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, épületének 
karbantartására. 
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A képviselő-testület a következő fejlesztések megvalósításáról dönt: 
 

Beszerezni kívánt eszközök megnevezése Bruttó ár (Ft) 
- ingyenes internetelérés kiépítése a Művelődési Ház egész 
területére, segítve ezzel az itt működő civil szervezetek, 
valamint alkotó művészeti tevékenységet folytató kisközösségek 
működését, mint községünk legfontosabb közösségi színterét 
(az internet kapcsolat már rendelkezésre áll, csupán a WIFI 
felsugárzást kell megoldani) 

90.000 Ft 

Művelődési házunk idén januártól, térítésmentesen helyt ad a 
nyirádi foltvarró csoportnak, akik az elmúlt években több 
kiállításon és minősítő bírálaton bizonyították magas színvonalú 
alkotó tevékenységüket. 10 fő felnőtt tagja van az 
alkotóközösségnek, és most szerveződik köréjük az iskolások 
foltvarró szakköre is.  
E tevékenység elősegítéséhez és sikeréhez a következő 
eszközökre pályázik önkormányzatunk: 
- 5 db foltvarrásra alkalmas varrógép  
- foltvarráshoz nélkülözhetetlen eszközök 5 varrógéphez  
  (sablonok, vonalzók, vágólap készletek) 
- ollókészlet 5 varrógéphez (fiskars), szabó olló, cikcakk olló, 
varró olló 

385.000 Ft 

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

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

- Művelődési házunk teljes elektromos ellátása egy 
életveszélyes, a szabványoknak nem megfelelő, 60 éve készült 
elektromos elosztó- kapcsoló helyiségen keresztül történik, 
amelyben biztosítás és szigetelés nélkül futnak a vezetékek a 
főkapcsolókhoz. Ennek lecserélése a jelen előírásoknak 
megfelelő készülékekre elengedhetetlen. Új fővezeték 
csatlakozás, főelosztó hálózat, mérőhely kialakítás és 
életvédelmi relével ellátott elosztó szekrény kialakítása 
szükséges. 

1.500.000 Ft 

összesen eszközök: 2.395.000 Ft 
 
Beruházási költség: bruttó 2.395.000 Ft 
 
A képviselő-testület a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrészeként (~20%) 
500.000 Ft-ot különít el az önkormányzat 2018. évi költségvetésében, a K6 rovaton belül a 
közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze soron. 
 
Igényelt pályázati támogatás: 1.895.000 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:  2018. április 29. 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
44/2018. (IV.24.) határozata 

 
 Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. és 20/B. §-ai, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 67. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően pályázatot ír ki a Nyirádi 
Nyitnikék Óvoda magasabb vezetői beosztás álláshely betöltésére. A Képviselő-testület a 
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 
30.) kormányrendelet 22. § (5) bekezdése alapján megbízza a jegyzőt, hogy az előterjesztés 
mellékletében meghatározott tartalommal a pályázat kiírásáról és előkészítéséről 
gondoskodjon.  
 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester és Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  azonnal, illetve a jogszabály szerinti ütemezésben 

 
 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
45/2018. (V.15.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Bölcsőde létesítése Nyirád településen 
kivitelezési szerződés alapján a TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú projekt keretén 
belül II.” tárgyú, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerint lefolytatásra került nyílt közbeszerzési 
eljárás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
A tárgyi közbeszerzési eljárás ajánlati felhívására három ajánlat érkezett be, melyek közül kettő 
érvénytelen (Tér-Metszet Kft. és a Resolute Bt.) és egy érvényes ajánlat (Czeiner és Társa Bt.). 
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Az ajánlati felhívásban megadott értékelési szempont: A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja 
alapján a legjobb ár-érték arány az alábbi három rész-szempont alapján: 
 
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (tartalékkeret nélkül) (Ft) 
2. A szerződés teljesítésében résztvevő magasépítési műszaki vezető szakember olyan 

magasépítési projektben szerzett szakmai tapasztalata, ahol az épület kivitelezését egy 
meglévő, a kivitelezés ideje alatt üzemelő épülethez történő hozzáépítéssel valósították meg 
/projektek darabszáma/ 

3. A szerződés teljesítésében résztvevő épületgépész műszaki vezető szakember olyan 
magasépítési projektben szerzett szakmai tapasztalata, ahol az épület kivitelezését egy 
meglévő, a kivitelezés ideje alatt üzemelő épülethez történő hozzáépítéssel valósították meg 
/projektek darabszáma/ 

A bírálati szempont szerinti értékelés (pontozás) alapján a legjobb ár-érték arányú ajánlatot a 
nyirádi bölcsőde létesítésére a Czeiner és Társa Bt. (8297 Tapolca-Diszel Szabadság u. 6.) 
tette. Tartalékkeret nélküli nettó ajánlati ára: 52 780 078,- Ft. 
 
- A Képviselő-testület a Tér-Metszet Kft. (8255 Balatonrendes, László Gy. u. 3.) és a 

Resolute Bt. (8300 Tapolca, Kodály Z. u. 10.) ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja a Bíráló 
Bizottság megállapításai alapján. 

- A Képviselő-testület a Czeiner és Társa Bt. (8297 Tapolca-Diszel Szabadság u. 6.) 
ajánlatát érvényesnek nyilvánítja a Bíráló Bizottság megállapításai alapján. 

- A Képviselő-testület az eljárást eredményesnek, a Czeiner és Társa Bt-t (8297 Tapolca-
Diszel Szabadság u. 6.) nyertes ajánlattevőnek nyilvánítja, és elhatározza, hogy a 
közbeszerzési eljárásban kiírt feltételek, valamint a benyújtott ajánlata alapján vele köt 
szerződést. 

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 
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Felelős: Nagy Gábor polgármester és Lovasi Erika jegyző 
Határidő: a közbeszerzési eljárásban meghatározottak szerint 
 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

46/2018. (V.15.) határozata 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő Nyirád, 
911/77 helyrajzi számú, kivett sporttelep művelési ágú ingatlant 2018. május 16. napjától 
határozatlan időre a Nyirádi Községi Sportegyesület (székhelye: 8454 Nyirád, Béke utca 54.) 
térítésmentes használatába adja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a használatba adási szerződés megkötésére, 
melyben 90 napos felmondási időt köt ki. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2018. május 16. 

 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
47/2018. (V.30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 
2017. évi zárszámadását 
 
66.463 e. Ft bevételi és 
64.956 e. Ft kiadási 
                                                          főösszeggel elfogadja. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
48/2018. (V.31.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. 
törvény 8. § (4) bekezdésében foglaltak szerint megtárgyalta és elfogadja az Ajkai 
Rendőrkapitányság által készített, Nyirád község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság 
érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolót. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

49/2018. (V.31.) határozata 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
22.132 eFt bevételi és 
22.080 eFt kiadási  
 
főösszeggel elfogadja a Nyirádi Szociális Segítő Központ 2017. évi költségvetési beszámolóját. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
50/2018. (V.31.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
45.129 eFt bevételi és 
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44.938 eFt kiadási 
 
főösszeggel elfogadja a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2017. évi költségvetési beszámolóját. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

51/2018. (V.31.) 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 2017. 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:  2018. június 15. 

 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
52/2018. (V.31.) határozata 

 
1. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirádi Községi Sportegyesület 
elnöke – Fermos László – kérelmének helyt ad, és az Egyesület költségvetését terhelő 
37.380 Ft vízdíjat, valamint a 382.890 Ft áramdíjat Nyirád Község Önkormányzata 
átvállalja. Az átvállalt közüzemi díjak a 2016.09.11-től – 2017.06.30-ig terjedő időszakot 
ölelik fel. 
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2. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirádi Községi Sportegyesület által 
beadott TAO pályázattal kapcsolatban felmerült 53.575 Ft, közreműködői és ügyintézői díjat 
átvállalja. 
  
A TAO pályázati díjak fedezetét Nyirád Község Önkormányzata a 2018. évi 
költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja. 
 
Felelős: Nagy Gábor 
Határidő: azonnal 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
53/2018. (V.31.) határozata 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Nemzeti Kulturális 
Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt, Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, 
korszerűsítése című nyílt pályázat keretében a könyvtár bútorzatának és egyéb kiegészítő 
berendezéseinek megújítására. A beruházás költsége 2.931.772 Ft, melyből a képviselő-
testület a pályázati támogatás önrészeként (10%) 293.177 Ft-ot, azaz 
Kettőszázkilencvenháromezer-egyszázhetvenhét forintot különít el az önkormányzat 2018. évi 
költségvetésében általános tartalék terhére. 
 
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:  2018. június 7. 24 óra 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
54/2018. (V.31.) határozata 

 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi 
költségvetésében a könyvtár felújítási munkáira összesen 1.000.000 Ft-ot, azaz Egymillió 
forintot különít el az önkormányzat 2018. évi költségvetésben az általános tartalék terhére. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
55/2018. (VII.19.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 
(8454 Nyirád, Széchenyi utca 36.) óvodavezetői (magasabb vezetői) munkakör betöltésére 
vonatkozó előterjesztését, melynek alapján az alábbi döntést hozta:  
1. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Nyirádi Nyitnikék Óvoda óvodavezetői (magasabb 
vezető) munkakör betöltésére vonatkozó pályázati eljárása érvényes és eredményes tekintettel 
arra, hogy Bódisné Szencz Anikó pályázata határidőben beérkezett, tartalmilag megfelelő.  
 
2. A Képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 23. §-a alapján, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése 
értelmében a magasabb vezetői feladatok ellátásával, határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszonyának fennállása mellett Bódisné Szencz Anikót (lakcím: 8454 Nyirád, Május 1. utca 
11.) bízza meg.  
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3. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Bódisné Szencz Anikó óvodavezető 
illetményét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak alapján az 
alábbiak szerint állapítja meg: tárgyhavi alapilletmény 265.676 Ft/hó, intézményvezetői pótlék 
(40%) 73.080 Ft, munkáltatói döntésen alapuló illetmény (2018. augusztus 31-ig) 8.374 Ft, 
összesen 347.130 Ft, illetmény összesen 347.100 Ft. 
 
4. Az óvodavezetői megbízása határozott időre, 5 évre szól, 2018. augusztus 16. napjától 
2023. augusztus 15. napjáig. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a kinevezés elkészítéséről és az egyéb 
munkáltatói intézkedések megtételéről gondoskodjon. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester, Lovasi Erika jegyző 
Határidő: 2018. augusztus 15. 
 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
56/2018. (VII.19.) határozata 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Nyirádi Szociális Segítő Központ 
szakmai beszámolóját. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
57/2018. (VII.19.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és 2018. július 20-i hatállyal 
jóváhagyja a Nyirádi Szociális Segítő Központ Szakmai Programját. 
  
A jóváhagyott Szakmai Program e határozat melléklete. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester és 
     Molnárné Farkas Rita intézményvezető 
Határidő: azonnal 
 

 

   

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
58/2018. (VII.19.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és 2018. július 20-i hatállyal 
jóváhagyja a Nyirádi Szociális Segítő Központ Szolgáltatási Rendjét. 
 
A jóváhagyott Szolgáltatási Rend e határozat melléklete. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester és 
       Molnárné Farkas Rita intézményvezető 
Határidő: azonnal 

 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
59/2018. (VII.19.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és 2018. július 20-i hatállyal 
jóváhagyja a Nyirádi Szociális Segítő Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
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A jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat e határozat melléklete. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester és 
       Molnárné Farkas Rita intézményvezető 
Határidő:  azonnal 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

60/2018. (VII.19.) határozata 
 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és 2018. július 20-i hatállyal 
jóváhagyja a Gyermekjóléti Szolgálat működéséről szóló beszámolót.  
 
A jóváhagyott Gyermekjóléti Szolgálat működéséről szóló beszámoló e határozat melléklete. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester és 
     Molnárné Farkas Rita intézményvezető 
Határidő: azonnal 

 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
61/2018. (VII.19.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza Gerlang Ferenc belső ellenőr 
egyéni vállalkozót (8000 Székesfehérvár, Olaj u. 34/a.) hogy a következő feladatokat 
elvégzésével:  
 

1. Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendelete szerint a természetes 
személyek személyes adatainak kezelésére szolgáló rend kialakításával Nyirád Község 
Önkormányzata és intézményei számára.  
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A megbízási díj egyösszegű 480.000 Ft, azaz Négyszáznyolcvanezer forint, melynek 
fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésében az általános 
tartalék terhére biztosítja. 
 

2. Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendelete szerint a adatvédelmi 
tisztviselői feladatok ellátásával.  
 
A megbízási díj 20.000 Ft +áfa/hó/szervezeti egység, melynek fedezetét a képviselő-testület 
az önkormányzat a 2019. évi költségvetésbe betervezi.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Gerlang Ferenccel megbízási 
szerződést kössön. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2018. október 30. és folyamatos 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
62/2018. (VII.19.) határozata 

 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi 
költségvetésében a konyha felújítási munkáira összesen 3.000.000 Ft-ot, azaz Hárommillió 
forintot különít el az önkormányzat 2018. évi költségvetésben az általános tartalék terhére. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
63/2018. (VII.19.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország 2018. 
évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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 2018. 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: 2018. augusztus 31. 16:00 óra 
  papír alapon történő beadás: 2018. szeptember 3. 

 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
64/2018. (VIII.14.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. augusztus 15-i hatállyal módosítja a képviselő-
testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelet 4. 
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függelékét. A 4. függelék helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„4. függelék 
a 9/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelethez 

 
Nyirád Község Önkormányzata kormányzati funkciói 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége 

013320 Köztemető fenntartás és - működtetés 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
041234 Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) 
041236  Országos közfoglalkoztatási program 
045120 Út, autópálya építése 
045160  Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 

átrakása 
064010  Közvilágítás 
066020  Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
072111  Háziorvosi alapellátás 
072311 Fogorvosi alapellátás 
074011  Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
074031  Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
074032  Ifjúság-egészségügyi gondozás 
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
082044 Könyvtári szolgáltatások 
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082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés 
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai 
098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai 
102031 Idősek nappali ellátása 
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások 
107051 Szociális étkeztetés 
107052 Házi segítségnyújtás 
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstárnál a törzskönyvi nyilvántartás 
módosításához szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2018. augusztus 15. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

65/2018. (VIII.14.) határozata 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 21-24004-1-001-00-12 MEKH kóddal 
rendelkező, DRV_S_203 kódszámú, Nyirád szennyvízelvezető és tisztító rendszer megnevezésű 
víziközmű Ellátásáért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§ szerint a 
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Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (a továbbiakban: DRV Zrt.) által a 2019-2033. időszakra elkészített 
Gördülő Fejlesztési Terv beruházási és felújítási-pótlási tervrészét elfogadja, és a Gördülő Fejlesztési 
Tervben meghatározott, 2019. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

66/2018. (VIII.14.) határozata 
 

Nyirád község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 12-24004-3-001-01-06 MEKH kóddal 
rendelkező, DRV_V_205 kódszámú, Nyirád községi vízmű megnevezésű víziközmű Ellátásért Felelőse 
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű 
Zrt. (a továbbiakban: DRV Zrt.) által a 2019-2033. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv 
beruházási és felújítási-pótlási tervrészét elfogadja, és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 
2019. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
67/2018. (VIII.23.) határozata 

 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi szándékát, hogy 2018. október 1. napjától a 
Konyha (8454 Nyirád, Rózsa u. 5/A.) működtetését Atroplusz Kft-nek (9800 Vasvár, József Attila u. 
23-25. képviseli: Kóbor Attila ügyvezető) kívánja átadni. Az étkezést vásárolt szolgáltatás útján 
kívánja biztosítani.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Atroplusz Kft-vel szolgáltatási és bérleti 
szerződést kösse meg.  
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Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: 2018. szeptember 30. 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
68/2018. (VIII.23.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat fenntartásában 
működő Nyirádi Szociális Segítő Központ (8454 Nyirád, Park utca 1/A.) költségvetési szerv 
intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására pályázatot ír ki, és az 
előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívást elfogadja. 
Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati felhívásnak a személyügyi központ honlapján történő 
közzétételéről gondoskodjon. A felhívást az önkormányzat hirdetőtábláin is közzé kell tenni. 
 
Határidő: 2018. szeptember 30. 
Felelős: Nagy Gábor polgármester és 

     Lovasi Erika jegyző 
 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
69/2018. (VIII.23.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. 
törvény 25. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2018/2019. nevelési évre 
engedélyezi a Nyirádi Nyitnikék Óvoda maximális csoportlétszám emelését mindhárom 
csoportban 20 %-kal.  
 
A kiscsoport maximális gyermeklétszámát 30, a középsőcsoport maximális gyermeklétszámát 
30 és a nagycsoport maximális gyermeklétszámát 30 főben állapítja meg. 
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A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy döntéséről e határozat megküldésével az óvoda 
vezetőjét értesítse. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2018. augusztus 31. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

70/2018. (IX.12.) határozata 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a következők szerint módosítja az 68/2018. 
(VIII.23.) határozatát: 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat fenntartásában lévő Szociális 
Segítő Központ (8454 Nyirád, Park utca 1/A.) költségvetési szerv intézményvezetői (magasabb 
vezetői) feladatainak ellátására pályázatot ír ki, az előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívást 
elfogadja.  
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati felhívásnak a személyügyi központ honlapján történő közzétételéről 
gondoskodjon. A felhívást a helyben szokásos módon is közzé kell tenni. 
 
A képviselő-testület Molnárné Farkas Rita intézményvezetői megbízását a pályázati eljárás 
eredményes lezárásáig (az új vezető megbízásáig) terjedő, határozott időtartamra 2018. október 1-jétől 
2018. október 31-ig meghosszabbítja. Felkéri a jegyzőt és a polgármestert, hogy a határozott idő 
meghosszabbítását a törzskönyvi nyilvántartást vezető Magyar Államkincstárnál jelentse be. 
 
Határidő:  2018. szeptember 15., ill. a új vezetői megbízása időpontját megelőző munkanap 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester és 
               Lovasi Erika jegyző 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
71/2018. (IX.12.) határozata 

 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tasner Istvánné élelmezésvezető részére a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 25/A.§ (6) bekezdése alapján – a 
törvény erejénél fogva – nyolc havi illetményének megfelelő összegű, 1.444.000 Ft, azaz 
Egymillió-négyszáznegyvennégyezer forint végkielégítést állapít meg. 
  

Indokolás 
 
Tasner Istvánné élelmezésvezető az önkormányzati tálalókonyha kiszervezése során úgy 
nyilatkozott, hogy az átvevő munkáltatónál történő további foglalkoztatásához nem járul hozzá, 
így a fent hivatkozott jogszabályhely értelmében 8 havi végkielégítés illeti meg. A jogviszony 
megszűnésének időpontja: 2018. szeptember 30. 
 
A képviselő-testület a végkielégítés fedezetét az önkormányzat 2018. évi költségvetésében, a 
személyi juttatások terhére biztosítja.   
  
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy intézkedjen az élelmezésvezető közalkalmazotti 
jogviszonyának megszüntetéséről, illetményének és egyéb járandóságainak számfejtéséről, 
valamint a végkielégítés kifizetéséről.   
  
Felelős: Lovasi Erika jegyző  
Határidő: 2018. szeptember 30.   
 
 
 

 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 

 

 326

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
72/2018. (X.18.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű képviselő-testületi 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 

 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
73/2018.(X.18.) határozata 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az átruházott hatáskörben a polgármester 
által hozott döntésekről szóló beszámolót. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
74/2018. (X.18.) határozata 

 
 

1. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Veszprém Megyei Kormányhivatal által 
meghatározott és közzétett, az Ajkai járásban Nyirád településre, a 2018/2019. tanévre elkészített 
tervezettel, mely szerint a település teljes közigazgatási területére vonatkozóan a kötelező felvételt 
biztosító általános iskola: 
 

037118 – Nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola 
8454 Nyirád, Szabadság utca 1. 
8454 Nyirád, Dózsa György utca 52/A. 
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2. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 
jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 
hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó tanulók számát az alábbiak szerint közli:  
 
 
Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola: 6 fő 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatot hivatali kapun keresztül 
elektronikus formában a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalának küldje meg. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:   2018. október 31.  

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
75/2018. (X.18.) határozata 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat közigazgatási területén található 
korszerűtlen közvilágítási berendezések ajánlattevő költségén megvalósuló korszerűsítés, a 
korszerűsített eszközök bérlése és üzemeltetése tárgyában, az Önkormányzat és az NEG Nemzeti 
Energiagazdálkodási Zrt. (a továbbiakban: NEG Zrt.) (1027 Budapest, Kapás utca 6-12.) között 2017. 
szeptember 17. napján létrejött szerződés módosításának aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2018. október 31. 

 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
76/2018. (X.18.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi szándékát, hogy apartman építése céljából 
- pályázati eljárás mellőzésével - a tulajdonában lévő, Nyirád belterület 911/55 hrsz-ú, természetben a 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 

 

 328

Nyirád, Szeptember 4. utca 21. szám alatt található, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 
tulajdonjogát átruházza ½- ½ tulajdoni arányban 
 

Szabó Tamás és Albrecht-Szabó Adrienn 
8454 Nyirád, Sport u. 5. szám alatti lakosok 

(a továbbiakban: Vevők) részére. 
 
A képviselő-testület az ingatlan eladási árát, a település turizmusának fejlődése, az adóbevételek 
növekedése érdekében kedvezményesen, 50%-os forgalmi értéken - ingatlanforgalmazó-értékbecslő 
szakértő által készített értékelési bizonyítvány figyelembe vételével – 258.000 Ft + 27% ÁFA 69.660 Ft 
= 327.660 Ft (azaz Háromszázhuszonhétezer- hatszázhatvan forint) összegben állapítja meg.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Vevőkkel az adás-vételi szerződést kösse meg.  
 
A szerződéskötéssel és a földhivatali eljárással kapcsolatos költségek a Vevőket terhelik. 
 
A képviselő-testület megbízza dr. Horváth Zsolt ügyvédet a szerződés elkészítésével, ellenjegyzésével 
és a jogügylet teljesedése érdekében szükség szerint teendő jognyilatkozat tételére is kiterjedő, a 
földhivatal előtti képviselettel. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Vevőket a döntéséről e határozat 
megküldésével tájékoztassa. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  a vételár megfizetésére és a szerződés megkötésére  

2018. november 30. 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
77/2018. (X. 18.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirádi Szociális Segítő Központ 
intézményvezetői állására benyújtott pályázatok véleményezésére Eseti Szakértői Bizottságot hoz 
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létre, melynek tagjai a következők: 
1. Németh Ildikó a sümegi Napfény Segítő Központ intézményvezetője,  
2. Lovasi Erika pályázati előkészítő, a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője,  
3. Némethné Vratnik Irén szociálpedagógus, a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 

igazgatási ügyintézője. 
 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a bizottság tagjait kérje fel a beérkezett 
pályázatok véleményezésére, és a véleményt a képviselő-testület tagjai részére küldje meg. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2018. november 15. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

78/2018. (X.18.) határozata 
 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat fenntartásában lévő Szociális 
Segítő Központ (8454 Nyirád, Park utca 1/A.) költségvetési szerv intézményvezetői (magasabb 
vezetői) feladatainak ellátására pályázatot írt ki, a pályázati felhívásra egy pályázat érkezett. 
 
A képviselő-testület a 70/2018. (IX.12.) határozatával Molnárné Farkas Rita intézményvezetői 
megbízását 2018. október 1-jétől – 2018. október 31-ig meghosszabbította. 
A pályázati eljárás elhúzódása miatt, a pályázat eredményes lezárásáig a képviselő-testület Molnárné 
Farkas Rita intézményvezetői megbízását újabb egy hónap időtartamra, az új vezető megbízásáig, 
2018. november 1-jétől - 2018. november 30-ig meghosszabbítja. Felkéri a jegyzőt és a 
polgármestert, hogy a határozott idő meghosszabbítását a törzskönyvi nyilvántartást vezető Magyar 
Államkincstárnál jelentse be. 
 
Határidő:  2018. október 31., ill. az új vezetői megbízása időpontját megelőző munkanap 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester és 
                  Lovasi Erika jegyző 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
79/2018. (XI.22.) határozata 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Bölcsőde létesítése Nyirád településen 
kivitelezési szerződés alapján a TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú projekt 
megvalósításához szükséges bruttó 7.875.999 Ft építési beruházási költséget, mint önerőt 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi 
költségvetésében a beruházások soron biztosítja.  
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:   azonnal  

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

80/2018. (XI.29.) határozata 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete - az általa létrehozott Szakértői Bizottság 
írásba foglalt véleményét is mérlegelve – teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony keretében 2018. december 1. napjától - 2023. november 30. napjáig kinevezi 
Molnárné Farkas Rita (szül. Farkas Rita, Pécs, 1981. 01. 05.) 8330 Sümeg, Vajda Ignác u. 9. 
szám alatti lakost az önkormányzat fenntartásában lévő Szociális Segítő Központ (8454 Nyirád, 
Park u. 1/A.) intézményvezetői (magasabb vezető) és egyben családgondozó feladatainak 
ellátására. 
 
Garantált illetményét a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 
törvény 6. melléklete szerint, a magasabb vezetői pótléka mértékét a pótlékalap 250 %-ában 
állapítja meg. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy Molnárné Farkas Rita közalkalmazotti 
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kinevezésének módosítására intézkedjen. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: 2018. november 30. 
 

 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
81/2018. (XI.29.) határozata 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázati felhívást tesz közzé a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes 
elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére történő kiválasztásra. 
A pályázat elbírálásáig a jelenlegi szolgáltatót, Kustos Gábort bízza meg a feladat ellátásával. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a pályázati felhívást a következő vállalkozóknak 
küldje meg, valamint a község honlapján tegye közzé: 
 
1. Kustos Gábor 8330 Sümeg, Építők útja 1. 
2. SO-PE Bt. Somlai Istvánné 8400 Ajka, Dobó K. u. 45. 
3. Czanka Barnabás 8300 Tapolca, Lehel u. 8. 
4. Remondis Sümeg Kft. 8330 Sümeg, Csányi L. u. 1/B. 
5. Sör László 8330 Sümeg, Bosnyák u. 43. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2018. december 15. 

 
 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
82/2018. (XI.29.) határozata 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja és elfogadja a 2018-2023. 
közötti időszakra készített Helyi Esélyegyenlőségi Programot.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a Helyi Esélyegyenlőségi Program záradékának aláírására.  
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program e határozat melléklete. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2018. december 15. 

 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
83/2018. (XI.29.) határozata 

 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kezdeményezi és támogatja 
az szlovéniai Petesháza községgel a települések közötti együttműködés megalapozására 
szándéknyilatkozat aláírását. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jelen határozat mellékletét képező 
szándéknyilatkozat tervezetet Petesháza vezetőjével egyeztesse és az esetleges módosítások 
után a Képviselő-testület nevében írja alá, majd kérje fel Petesháza vezetőjét az aláírásra. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  az egyeztetések megkezdésére azonnal 

 
 

  



 
A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: 

  
Módosítás: Megjegyzés: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

84/2018. (XI.29.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szabó Tamás ács vállalkozó (8454 Nyirád, 
Sport u. 5.) árajánlata alapján megrendeli a Civil Ház féltető munkáit bruttó 812.460 Ft, azaz 
bruttó Nyolcszáztizenkettőezer-négyszázhatvan forint összegben. 
 
A képviselő-testület a beruházás fedezetét az önkormányzat 2018. évi költségvetésében, az 
önkormányzat részére felajánlott képviselői tiszteletdíjakból képzett tartalék terhére biztosítja. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

 

  

   
   
   
   
   

 
 


