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Jegyzőkönyv 
 
Készült:  Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
nyilvános üléséről 
 
Az ülés helye:  Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 
   Nyirád, Szabadság u. 3. 
 
Az ülés időpontja: 2018. április 5. 1700 óra 
 
A képviselő-testületi ülésre meghívottak: 
1. Horváth Zoltán  alpolgármester 
2. Andrónyi Miklós  képviselő 
3. Csikány Róbertné  képviselő 
4. Németh András  képviselő 
5. Németh Jenő  képviselő; a Nyirádi Nyugdíjas és Hagyományőrző Egyesület 

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

Bodó Márta 8454 Nyirád, Ady E. u. 17. 
12. Iskolai Szülők Közössége Gárdonyiné Szarka Noémi 8454 Nyirád, Béke tér 3. 
13. Kék Cinke Alapítvány    Nyirád, Széchenyi u. 36. - Bokorné Tasner Márta 
14. Nyirád és Térsége Nagycsaládosainak Közhasznú Egyesülete - Nyirád, Petőfi S. u. 18. 

– Molnárné Budai Angelika 
15. Önkéntes Tűzoltó Egyesület Nyirád - Németh András 
16. Iskola a Gyermekeinkért Közalapítvány Nyirád, Szabadság u. 1. – Hoffmann István 
17. Nyirádi Községi Sport Egyesület Nyirád, Béke u. 54. - Fermos László 
18. Rókadombi Horgász Egyesület Nyirád, Petőfi S. u. 18. – Vajai László 
19. Nyirádi Testépítő Klub Nyirád, Petőfi S. u. 18. – Kovács András 
20. Resolute Kézilabda Club Tapolca – Horváth Tamás 
21. Hoffmann Motor Sportegyesület Nyirád, Széchenyi u. 43. – Hoffmann Gábor 
 
Nyirád község lakossága 
 
Az ülésen jelen vannak:  

1. Nagy Gábor  polgármester 
2. Horváth Zoltán  alpolgármester 
3. Andrónyi Miklós  képviselő 
4. Németh András  képviselő 
5. Németh Jenő   képviselő 
6. Papp Attila  képviselő 
 
Lovasi Erika   jegyző  
 
 

A képviselő-testület létszáma: 7 fő 
 
Jelenlévő képviselők száma:  6 fő 
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Az ülést vezeti:    Nagy Gábor polgármester 
 
Jegyzőkönyvvezető:   Inhófné Szabó Adrienn igazgatási ügyintéző 
 
Nagy Gábor polgármester 
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait és a jelenlévőket. Megállapítom, hogy a 
képviselő-testület 7 tagjából 6 fő van jelen, az ülés határozatképes. Csikány Róbertné 
képviselő távolmaradását előre jelezte. 
 
Kérdezem, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban van-e 
módosító javaslat? Megállapítom, hogy módosító javaslat nincs, a mai ülés napirendje a 
következő: 
 
 
1. Tájékoztató az átruházott hatáskörben a polgármester által hozott döntésekről 

Előadó: Nagy Gábor polgármester 
 

2. Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

3. Nyirádi Nyitnikék Óvoda továbbképzési programjának jóváhagyása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

4.  A közoktatási, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
térítési díjainak megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 
5. Vegyes ügyek 
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1. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN A POLGÁRMESTER ÁLTAL 
HOZOTT DÖNTÉSEKRŐL 
 
 
Nagy Gábor polgármester:  
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Várom a kérdéseket, észrevételeket. 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a az átruházott hatáskörben a 
polgármester által hozott döntésekről szóló tájékoztató jóváhagyásáról az előterjesztés 
szerint! 
 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

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 

 
 

 
2. Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Várom a kérdéseket, észrevételeket. 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a lejárt határidejű képviselő-
testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató jóváhagyásáról az előterjesztés 
szerint! 
 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
18/2018. (IV.5.) 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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3. Nyirádi Nyitnikék Óvoda továbbképzési programjának jóváhagyása 
 
 
Nagy Gábor polgármester: 
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Bódisné Szencz Anikó mb. óvodavezető 
úgy állította össze az óvónőkre vonatkozó továbbképzési tervet, hogy az a költségvetést 
ne terhelje, ingyenes képzéseket választott. Van kérdéssel ezzel kapcsolatban?  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Nagy Gábor polgármester:  
Kérem, szavazzunk a Nyirádi Nyitnikék Óvoda továbbképzési programjának előterjesztés 
szerinti jóváhagyásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
19/2018. (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 

 
 
 
4. A közoktatási, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
térítési díjak megtárgyalása.  
 
 
Nagy Gábor polgármester:  
Elnézést kérek, az anyag, ami kiment a testület tagjainak rossz adatokat tartalmazott, kb. 
egy órája készült el a végleges anyag. Ez alapján az derül ki, hogy az előző évhez képest 
10 forinttal olcsóbbak leszenek a térítési díjak.  
 
Papp Attila képviselő:  
Most, akkor tíz forinttal kéne csökkenteni a térítési díjakat? Véleményem szerint maradjon 
azon a szinten, amin tavaly volt.  
 
Nagy Gábor polgármester:  
Itt van az új előterjesztés, nézzétek meg a számadatokat. A számolási részen látszik, hogy 
olcsóbb, a táblázatban változatlan áron van az étkezés. Ez azt jelenti, hogy tavaly a 
dolgozói felnőtt étkezést 785 Ft-ért adtuk, idén is 785 Ft. A vendég étkezés, ahol 10% 
nyereség van 860 Ft volt tavaly, ennyi most is. A 75%-os vendég étkezésnél a fizetendő 
térítési díj 635Ft-ról 645 Ft-ra emelkedett. A kettes számú táblázatban a szociális étkezés 
tavaly 650 Ft volt, idén 760 Ft-ra emelkedett. Ennek oka, az ottani rezsiköltségek 
emelkedése. A minimálbér emeléssel a Szociális Segítő Központ költségei 
megemelkedtek, ezért elkerülhetetlen a térítési díj emelése. Molnárné Farkas Rita 
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intézményvezető asszony átgondolta a szociális étkezés emelkedését, arra a 
megállapításra jutott, hogy mivel jelentős különbségek vannak az étkezést igénybe vevő 
idős emberek jövedelmei között, a szociális étkezők által fizetendő térítési díjak kategóriái 
módosításra kerültek. Ezt a rendelet 3. melléklete tartalmazza. Így az alacsonyabb 
nyugdíjjal rendelkezőknél egy jobb differenciálás biztosító kategóriát kért, hogy tegyünk 
be. Ez az önkormányzat költségeit nem érinti. Elnézést az előzőleg kiküldött anyagért, az 
új adatokkal javaslom a módosítás elfogadását. Várom a kérdéseket, észrevételeket ezzel 
kapcsolatban.  
 
Papp Attila képviselő:  
Jobb így, mintha fordítva történt volna.  
 
Horváth Zoltán alpolgármester:  
Egyetértek.  
 
Több, kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Nagy Gábor polgármester:  
Kérem, szavazzunk a közoktatási, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátások térítési díjairól szóló rendelet előterjesztés szerinti módosításáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2018. (IV.13.) önkormányzati rendelete 

a közoktatási, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátások térítési díjairól szóló 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

 
A rendelet e jegyzőkönyv 1. melléklete.  

 
 
Vegyes ügyek:  
 
 
Civil szervezeti pályázatok elbírálása 
 
Nagy Gábor polgármester:  
A belső ellenőr átnézte a civil szervezetek által benyújtott pályázatokat a helyi rendeletünk 
alapján. Több észrevételt is tett ezekkel kapcsolatban, melyek alapján a következő 
testületi ülésre a Nagycsaládosok Nyirádi Egyesületének vezetőjével és az Összefogás 
Nyirádért Egyesület vezetőjével egyeztetve, egy új rendeletet fogunk elétek terjeszteni. Ne 
gördítsünk akadályokat a sikeres együttműködés elé.  
 
Németh András képviselő:  
Ne legyen kizáró ok, ne legyen olyan szigorú, a szervezeteket támogatni tudjuk. 
Ugyanakkor az elszámolás korrekt legyen.  
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Nagy Gábor polgármester:  
A benyújtott pályázatokat minden képviselő ismeri.  
A Községi Sportegyesület a 2018. évre vonatkozóan működési támogatási igényével 
fordult önkormányzatunkhoz. A benyújtott pályázata szerint az egyesület a felnőtt csapat, 
valamint az utánpótlás csapatainak működését kívánja finanszírozni a támogatásból.  
A támogatásra benyújtott pályázati kérelmet áttekintve a sportegyesület által benyújtott 
pályázati kérelmet megalapozottnak ítélem, és javaslom a kért támogatás odaítélését. 
Kérem, szavazzunk! 
 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
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 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 

 
 
Nagy Gábor polgármester: 
A Resolute Kézilabda Club a 2018. évre vonatkozóan helyi rendezvényekhez igényelt 
támogatás. A benyújtott pályázata szerint az egyesület a Nyirád, Széchenyi u. 34/A. szám 
alatti tornaterem bérleti költségeit kívánja finanszírozni a támogatásból.  
A támogatásra benyújtott pályázati kérelmet áttekintve az egyesület által benyújtott 
pályázati kérelmet megalapozottnak ítélem, és javaslom a kért támogatás odaítélését. 
Kérem, szavazzunk! 
 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

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 
 

Nagy Gábor polgármester 
Benyújtott pályázatában a Nagycsaládosok Nyirádi Egyesülete működésre, helyi 
rendezvényekre és falubusz igénybevételének támogatása iránti igényével fordult 
önkormányzatunkhoz. A cél megvalósításához igényelt támogatás 350.000 Ft.  
A benyújtott pályázati kérelmet megalapozottnak ítélem, és javaslom a kért támogatás 
odaítélését. Kérem, szavazzunk!  
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
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 
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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. 

 
Nagy Gábor polgármester 
Benyújtott pályázatában a Nyirádi Nyugdíjas és Hagyományőrző Egyesület működési és 
kulturális célok megvalósításához támogatási igényével fordult önkormányzatunkhoz.  
 
Németh Jenő képviselő 
Mint a nyugdíjas egyesület elnöke, személyes érintettségemet jelentem be, és kérem a 
képviselő-testületet, hogy zárjon ki a nyugdíjas egyesület részére támogatás odaítéléséről 
szóló döntésből! 
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérem a képviselő-testületet, személyes érintettségére tekintettel zárjuk ki Németh Jenőt a 
nyugdíjas egyesület részére támogatás odaítéléséről szóló döntésből! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 
 

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 támogatásáról szóló döntésből. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
Nagy Gábor polgármester 
A nyugdíjas egyesület által benyújtott pályázati kérelmet megalapozottnak ítélem, és 
javaslom a 940.000 Ft támogatás odaítélését. Kérem, szavazzunk! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

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.) 
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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. 

 
 
Nagy Gábor polgármester 
A Nyirád Községi Polgárőrség működési támogatás, kulturális programjának, helyi 
rendezvények, valamint falubusz használatához támogatási igényével fordult 
önkormányzatunkhoz. A cél megvalósításához kért teljes összeg 300 e Ft. 
 
Papp Attila képviselő 
Mint a polgárőrség elnöke, személyes érintettségemet jelentem be, és kérem a képviselő-
testületet, hogy zárjon ki a polgárőrség részére támogatás odaítéléséről szóló döntésből! 
 
Nagy Gábor polgármester 
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy személyes érintettségére tekintettel zárjuk ki Papp 
Attilát a polgárőr egyesület részére támogatás odaítéléséről szóló döntésből! 
 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 
 

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 
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Nagy Gábor polgármester 
A polgárőrség által benyújtott pályázati kérelmet megalapozottnak ítélem, és a kért 
támogatás megítélését javaslom. Kérem, szavazzunk! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

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 

 
Nagy Gábor polgármester 
Benyújtott pályázatában a Nyirád Községért Alapítvány működési támogatásra és helyi 
rendezvények támogatása iránti igényével fordult önkormányzatunkhoz. A pályázatban 
részletezett célok szerint kiállítási paraván vásárlásához, valamint a Nyirádi Body Club 
költségeihez szeretnének összesen 330.000 Ft támogatást igényeltek.  
 
A benyújtott pályázati kérelmet megalapozottnak ítélem, és javaslom a kért támogatás 
odaítélését. Kérem, szavazzunk!  
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
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), 
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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 

 
Nagy Gábor polgármester 
Benyújtott pályázatában az Összefogás Nyirádért Egyesület működési támogatás iránti 
kérelmével fordult önkormányzatunkhoz.  
 
Németh András képviselő 
Személyes érintettségemet jelentem be, és kérem a képviselő-testületet, hogy zárjon ki az 
Összefogás Nyirádért Egyesület részére támogatás odaítéléséről szóló döntésből! 
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérem a képviselő-testületet, személyes érintettségére tekintettel zárjuk ki Németh 
Andrást az Összefogás Nyirádért Egyesület részére támogatás odaítéléséről szóló 
döntésből! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 
 

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. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
Nagy Gábor polgármester 
A benyújtott pályázati kérelmet megalapozottnak ítélem, és javaslom a kért támogatás 
odaítélését. Kérem, szavazzunk!  
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A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

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. 
 

 
Nagy Gábor polgármester 
Benyújtott pályázatában a Nyirádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület működési támogatás iránti 
igényével fordult önkormányzatunkhoz. A pályázatban részletezett célok szerint 
tűzoltószertár építését finanszíroznák a támogatásból.  
A benyújtott pályázati kérelmet megalapozottnak ítélem, és javaslom a kért támogatás 
odaítélését. Kérem, szavazzunk!  
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
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 
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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 

 
 
Nagy Gábor polgármester 
Benyújtott pályázatában az Iskola a Gyermekeinkért Közalapítvány kulturális programok 
támogatása iránti igényével fordult önkormányzatunkhoz 
 
A benyújtott pályázati kérelmet megalapozottnak ítélem, és javaslom a kért támogatás 
odaítélését. Kérem, szavazzunk!  
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
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 
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 
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Nagy Gábor polgármester: 
Benyújtott pályázatában a Hoffmann Motor Sportegyesület működési támogatás iránti 
igényével fordult önkormányzatunkhoz. A pályázatban részletezett célok szerint 
gyermekeknek tartandó baleset megelőzési bemutató tartását, gokart beszerzését és 
üzemeltetést finanszíroznák a támogatásból.  
A benyújtott pályázati kérelmet megalapozottnak ítélem, és javaslom a kért támogatás 
odaítélését. Kérem, szavazzunk!  
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
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 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 

 
 
Nagy Gábor polgármester: 
Javaslom képviselő-társaimnak, szavazzunk arról, hogy az önkormányzat javára felajánlott 
képviselői tiszteletdíjakból képzett tartalék terhére önkormányzatunk támogassa a Nyirádi 
Római Katolikus Plébániát 512.420 Ft összeggel, melyet a plébánia a fejlesztési célra 
használjon fel. 
 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
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. 

 
Nagy Gábor polgármester:  
Megkerestek minket az Ajkai Mentőállomás mentőautóinak fejlesztése ügyében. Egy 
mellkasi kompressziós rendszert szeretnének venni újraélesztéshez. Ennek az eszköznek 
több mint 4 millió forint az értéke, ehhez kérnek támogatást. Úgy gondolom, hogy egy 
jelképes összeggel támogassuk ezen kezdeményezést. Várom az észrevételeket, 
véleményeket.  
 
Németh Jenő képviselő:  
Én egy magasabb összeg megítélését javaslom. Ezt nagyon fontos dolognak tartom.  
 
Horváth Zoltán alpolgármester:  
Ezt önkormányzati szinten támogatjuk, vagy saját tiszteletdíjból? 
 
Nagy Gábor polgármester:  
Ez ugyanaz.  
 
Papp Attila képviselő:  
50.000 Ft összegű támogatást javaslom.  
 
Horváth Zoltán alpolgármester:  
50.000 Ft-tal támogatom.  
 
Nagy Gábor polgármester 
Köszönjük szépen alpolgármester úrnak a gáláns felajánlását. Megállapítom, hogy több 
hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk 50.000 Ft támogatás megítéléséről az Országos 
Mentőszolgálat Alapítvány javára! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
34/2018. (IV.5.) határozata 

 
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. 

 
 

Ferencsik István kérelme 
 
Nagy Gábor polgármester: 
Ferencsik István kéri, ha sor kerül majd a településrendezési terv elkészítésére, a 
Levendula utca végét egy új házhellyel bővítsük ki. Oda szeretne építeni egy magánházat, 
mivel innen indulnak a tulajdonában lévő földterületek.  
 
Németh András képviselő: 
Miért nem épül a saját birtokára?  
 
Nagy Gábor polgármester:  
Mert külterület. Ez egy tájékoztatás volt, ha településrendezési terv elkészítésére sor kerül 
visszatérünk a kérelmére.  
 
 
Lomtalanítás 
 
Nagy Gábor polgármester:  
Tavalyi évben nem volt lomtalanítás. Megkeresett az Avar Ajka Kft, két lehetőség van erre. 
Az egyik, hogy az önkormányzat fizeti az elszállítás költségeit.  
 
Lovasi Erika jegyző:  
Vagy az Avar Ajka Kft. elszállítja, de háztartásonként 0,5-1 m3 hulladékot, egy 
szekrénysornyi mennyiséget vállal. Ha az önkormányzat szállíttatja, akkor bármennyi 
mennyiségű hulladékot befogad.  
 
Papp Attila képviselő: 
Véleményem szerint vállaljuk az elszállítást.  
 
Nagy Gábor polgármester:  
Ez az önkormányzatnak százezres költséget jelent. Várom a véleményeket.  
 
Németh Jenő képviselő:  
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Ha nekem van 0,5-1 m3 hulladékom, akkor mi a teendőm? 
 
Nagy Gábor polgármester:  
Meghirdetjük most tavasszal a lomtalanítást, két választásunk van. Vagy úgy hirdetjük 
meg, hogy max.  0,5-1 m3 hulladékot tehet ki háztartásonként, nekünk ezzel semmi 
dolgunk az Avar Ajka Kft. elviszi ingyen.  
 
Lovasi Erika jegyző:  
Időpontja is van, 2018. május 15.  
 
Nagy Gábor polgármester:  
Ha úgy gondoljuk, hogy mi fizetjük, akkor lesz megszervezve, amikor mi akarjuk, és annyit 
viszünk el, amennyit mi akarunk. Két éve kb. 20 fuvarnyi mennyiséget szállítottunk el.  
 
Papp Attila képviselő:  
Első körben ez volt a szimpatikus, de ezt a mennyiséget valakinek fel kell pakolni a 
teherautóra.  
 
Németh András képviselő:  
Az Avar Kft. hogy számolja a hulladék mennyiségét? 
 
Nagy Gábor polgármester:  
Nagyságrendben gondolkoznak ők. Amellett, hogy nincs fűnyírós emberünk, most 
elkezdődnek a beruházások miatti takarítások, pakolások. Nincs olyan ember, aki a 
hulladék pakolást tudná végezni. Ez két éve is több napot vett igénybe.  
 
Papp Attila képviselő:  
Nem kell ezen sokat gondolkodni, ki kell vonulni belőle.  
 
Németh András képviselő:  
Kiértesítjük a lakosságot, ez ingyen van. Az Avar Kft. mennyire tolerálja, ha valaki több 
hulladékot rak ki? 
 
Nagy Gábor polgármester: 
Véleményem szerint globálisan gondolkodik.  
 
Németh Jenő képviselő:  
Szigorúan kell tartani a mennyiséget.  
 
Nagy Gábor polgármester:  
A lakosság részletesen tájékoztatva lesz a lomtalanítással kapcsolatban.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatára egyetért azzal, hogy a 2018. évi 
lomtalanítást az Avar Ajka Kft. (8400 Ajka, Szent István u. 1/a.) végezze el. A 
település összes jogosult ingatlanán egy adott időpontban lomtalanít, a hulladékot 
összegyűjti, és átrakóállomáson keresztül ártalmatlanítóba szállítja díjmentesen.  
 
 
Nagy Gábor polgármester:  
A Dózsa utcai lakók azzal kerestek meg, hogy nagyon zavarja őket, hogy az aprítókat 
szállító kamionok a Fagyöngy presszó környéken az út mellett állnak és elfoglalják az utat. 
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Kezdeményezze az önkormányzat a KHT-nál, hogy a templomtól a József Attila utca 
sarkáig ne lehessen megállni, csak a hidakon.  
 
Papp Attila képviselő:  
Az a javaslatom, hogy beszéljünk a körzeti megbízottal, sűrűbben nézzen rá a Dózsa 
utcára. Egy kamion nem tud úgy megállni, hogy ne lógjon át a pótkocsija a következő 
kereszteződésbe. Először figyelmeztessen, utána büntessen.  
 
Németh András képviselő:  
Az abc előtt is megállnak.  
 
Nagy Gábor polgármester:  
A körzeti rendőrrel az a gond, hogy még mindig a határnál szolgál.  
 
Németh András képviselő:  
Az a baj, ha kitesszük a megállni tilos táblát, akkor személyautóval sem lehet megállni.  
 
Papp Attila képviselő:  
A KHT-t meg kell kérdezni, hogy hajlandó lenne megállni tilos táblát egyáltalán kitenni.  
 
Németh Jenő képviselő:  
Alaposan utána kell nézni ennek a problémának, támogatom a többszöri rendőri 
megjelenést, de ebben a kérdésben most elég lenne ennyit intézkedni.  
 
Nagy Gábor polgármester:  
Megkérdezzük a KHT-t és rendőrséget.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el.  
 
Nagy Gábor polgármester:  
Szintén a Dózsa utcai lakosok jelezték, hogy a hét majdnem minden napján este tíz óra 
után is nagy zaj szűrődik ki a kocsmából és az átjáróból. Van csend rendeletünk? Kívánjuk 
szabályozni a vendéglátóegységek zajszintjét, nyitva tartását?  
 
Papp Attila képviselő:  
Ezt a dolgot előszőr járjuk körbe, lehet-e szabályozni?  
 
Andrónyi Miklós képviselő: 
Erre országos jogszabály van, jegyzői hatáskörbe van utalva ez a rész. Ez úgy működik, 
hogy a vendéglátóipari egységnek kell egy zajszintmérést csináltatnia, azt be kell hozni, és 
ezzel engedélyezik a működését. Lehet korlátozni a működését, ha ezt bármikor nap 
közben megsérti, túllépi ezt a küszöböt, meg lehet büntetni.  
 
Nagy Gábor polgármester:  
85 decibelt nem lépheti át.  
 
Németh Jenő képviselő:  
Nem tudom, hogy ebben az ügyben kell-e egyáltalán intézkednünk.  
 
Lovasi Erika jegyző: 
Először is be kellene jelenteni. Bejelentéssel indul.  
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Andrónyi Miklós képviselő:  
Szerintem az üzemeltetővel el kellene beszélgetni, hogy volt egy ilyen probléma, 
figyeljenek erre. Mert, ha visszatér, akkor korlátozva lesz a működésük.  
 
 
Németh András képviselő:  
Most a presszóval volt a probléma, vagy az onnan kijövő emberekkel? 
 
Nagy Gábor polgármester:  
Azzal nem lenne gondja az ottlakoknak, ha csak a hétvégén van. A hét minden napján az 
erős hangok zavarják őket. Nem tudom, hogy az utcán hangoskodó emberekre, vagy a 
kiszűrődő zajokra értették -e?  
 
Papp Attila képviselő:  
Egy levelet írni, hogy panasz érkezett az önkormányzathoz, és kérni a lakók érdekében 
ennek az ügynek a megoldását.  
 
 
Rendőrlakás nyílászárók cseréje, helyreállítási munkák 
 
Nagy Gábor polgármester:  
Tájékoztatlak benneteket, hogy a rendőrlakásban, egy pályázatnak köszönhetően 
kicseréltük az összes régi nyílászárót korszerű, három rétegű üveggel ellátott műanyag 
nyílászárókra. A szabványtól való eltérés miatt több esetben változtatni kellett a nyílások 
nagyságán, ami építési munkálatokkal is járt, amelyekre nem volt fedezet a pályázatban. 
Ezen munkák elvégzésére, illetve az egyéb helyreállítási feladatok, mint festés, vakolás, 
kérem szavazzon meg a Tisztelt Testület 574.253 Ft-ot. 
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérem, szavazzunk az a rendőrlakás költségeinek elkülönítéséről! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
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 

 
Megállapítom, hogy mai ülésünknek több napirendi pontja nincs. Köszönöm képviselő-
társaim munkáját, az ülést 1800 órakor bezárom. 
 
  
 


