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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: 2019. február 14. 1700 óra 
 
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 óvodavezető 
10. Óvodai Szülők Közössége és Nyirád Községért Alapítvány Nyirád, Szabadság u. 3. 

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

– Molnárné Budai Angelika 
14. Önkéntes Tűzoltó Egyesület Nyirád - Németh András 
15. Összefogás Nyirádért Egyesület Nyirád, Petőfi Sándor u. 18. Németh Andrásné Farkas 

Gabriella  
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 
22. Veszprém Megyei Mozgássérültek Egyesülete Halimba, Szőc, Nyirád Csoportja 8452 

Halimba, Arany J. u. 10. – Bartalos Nikoletta 
 
Nyirád község lakossága 
 
Az ülésen jelen vannak:  

1. Nagy Gábor  polgármester 
2. Andrónyi Miklós  képviselő 
3. Csikány Róbertné 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. Horváth Zoltán 
alpolgármester 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. A Nyirádi Szociális Segítő Központ alapdokumentumainak módosításának 

megtárgyalása  
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

2. A közoktatási, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
térítési díjainak megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

3. A szociális igazgatásról, valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása 
Előadó: Nagy Gábor polgármester 
 

4. A képviselő-testület 2019. évi munka- és üléstervének megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

5. A polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének megtárgyalása  
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

6. A civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 
önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása 
Előadó: Nagy Gábor polgármester 
 

7. Az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

8. Pályázat kiírása a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati 
támogatásokra 

Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

9. Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal cafeteria szabályzata jóváhagyásának 
megtárgyalása  
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 

10. Az önkormányzat saját tartalék terhére történő felújításainak és 
beruházásainak terve 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

11. Vegyes ügyek 
-Részben TAO támogatásból finanszírozott fűnyíró traktor megvásárlásának 
ügye 
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1. A NYIRÁDI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ KÖZPONT ALAPDOKUMENTUMAINAK 
MÓDOSÍTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA  
 
 
Nagy Gábor polgármester:  
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Várom a kérdéseket, észrevételeket. 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a négy ellátás - étkezés, házi 
segítségnyújtás, nappali ellátás, családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás - szakmai 
programjának jóváhagyásáról az előterjesztés szerint! 
 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2019.(II.14.) határozata 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és 2019. 
február 15-i hatállyal jóváhagyja a Nyirádi Szociális Segítő Központ Szakmai 
Programját.  
 
A jóváhagyott Szakmai Program e határozat melléklete. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester és  

Molnárné Farka Rita intézményvezető 
Határidő:  azonnal 
 

 
Nagy Gábor polgármester:  
Kérem, szavazzunk a bölcsőde szakmai programjának jóváhagyásáról az előterjesztés 
szerint! 
 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2019.(II.14.) határozata 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és 2019. 
február 15-i hatállyal jóváhagyja a Bölcsőde Szakmai Programját.  
 
A jóváhagyott Szakmai Program e határozat melléklete. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester és  

Molnárné Farka Rita intézményvezető 
Határidő:  azonnal 
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Nagy Gábor polgármester:  
Kérem, szavazzunk a Szociális Segítő Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának 
jóváhagyásáról az előterjesztés szerint! 
 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2019.(II.14.) határozata 

 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és 2019. 
február 15-i hatállyal jóváhagyja a Nyirádi Szociális Segítő Központ Szervezeti 
és működési Szabályzatát.  
 
A jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat e határozat melléklete. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester és  

Molnárné Farka Rita intézményvezető 
 
Határidő:  azonnal 

 
Nagy Gábor polgármester:  
Kérem, szavazzunk a bölcsődei felvételi szabályzat jóváhagyásáról az előterjesztés 
szerint! 
 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2019.(II.14.) határozata 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és 2019. 
február 15-i hatállyal jóváhagyja a Bölcsődei Felvételi Szabályzatát.  
 
A jóváhagyott Bölcsődei Felvételi Szabályzat e határozat melléklete. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester és  

Molnárné Farka Rita intézményvezető 
Határidő:  azonnal 
 

Nagy Gábor polgármester:  
Kérem, szavazzunk a bölcsőde érdekképviseleti fórum működési szabályzatának 
jóváhagyásáról az előterjesztés szerint! 
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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 
10/2019.(II.14.) határozata 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és 2019. 
február 15-i hatállyal jóváhagyja a Bölcsőde Érdekképviseleti Fórum Működési 
Szabályzatát. 
 
A jóváhagyott Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzat e határozat 
melléklete. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester és  

Molnárné Farka Rita intézményvezető 
Határidő:  azonnal 
 

 
Nagy Gábor polgármester:  
Kérem, szavazzunk a bölcsőde Házirendjének jóváhagyásáról az előterjesztés szerint! 
 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2019.(II.14.) határozata 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és 2019. 
február 15-i hatállyal jóváhagyja a Bölcsőde Házirendjét.  
 
A jóváhagyott Házirend e határozat melléklete. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester és  

Molnárné Farka Rita intézményvezető 
Határidő:  azonnal 

 
 
2. A KÖZOKTATÁSI, VALAMINT A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ 
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJAINAK MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Nagy Gábor polgármester:  
Az előterjesztést minden képviselőtársam megkapta. A rendelet módosítására azért van 
szükség, mert ki kell egészíteni a rendeletet a bölcsődei étkezési térítési díjakkal és 
bölcsődei gondozási díjjal. Javaslom, hogy gondozási díjnak a képviselőtestület 0 Ft-ot 
állapítson meg. Várom a kérdéseket, észrevételeket a napirendi ponttal kapcsolatban. 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
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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 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2019. (II.20.) 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.  

 
 
3. A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL, VALAMINT A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI 
ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁNAK 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Nagy Gábor polgármester:  
Az előterjesztést a képviselőtársaim megkapták. A rendelet módosítása a bölcsőde ellátási 
forma felvétele miatt szükséges. Várom a napirendi ponttal kapcsolatban a kérdéseket, 
hozzászólásokat.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Nagy Gábor polgármester:  
 Kérem, szavazzunk a szociális igazgatásról, valamint a szociális és gyermekjóléti 
ellátásokról szóló rendelet előterjesztés szerinti módosításáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2019. (II.20.) önkormányzati rendelete 

a szociális igazgatásról, valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásról 
szóló 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A rendelet e jegyzőkönyv 2. melléklete.  

 
 
 
4. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉNEK 
MEGTÁRGYALÁSA 
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Nagy Gábor polgármester:  
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Van kérdésetek a napirendi ponttal 
kapcsolatban? 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérem, szavazzunk a 2019. évi munka- és ülésterv elfogadásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2019. (II.14.) határozata 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 
képviselőtestület 2019. évi munka- és üléstervét. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal, ill. 2019. december 31.  
 

A munka- és ülésterv e 3. jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
5. A POLGÁRMESTER 2019. ÉVI SZABADSÁGOLÁSI ÜTEMTERVÉNEK 
MEGTÁRGYALÁSA  
 
Nagy Gábor polgármester 
A polgármesternek minden évben be kell nyújtania a képviselő-testület elé az éves 
szabadságolási ütemtervét, melyben részletezem, hogy mikor kívánom kivenni a 
szabadságaimat. Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás 
nincs. Személyes érintettségemet jelentem be a szabadságolási ütemtervemről szóló 
döntésben, kérem a kizárásomat. 
 
Lovasi Erika jegyző: 
Javaslom, hogy a döntés szavaztatását az alpolgármester távollétében a korelnök Németh 
Jenő képviselő vezesse le. 
 
A képviselők egyetértenek Lovasi Erika javaslatával. 
 
Németh Jenő képviselő: 
Kérem, személyes érintettsége miatt szavazzunk Nagy Gábor polgármester kizárásáról az 
éves szabadságolási ütemtervének elfogadásáról szóló döntésből! 
 
A korelnök javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2019. (II.14.) határozata 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes 
érintettsége miatt kizárja Nagy Gábor polgármestert a saját 
szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról szóló döntésből. 
 
Felelős:  Németh Jenő képviselő  
Határidő:  azonnal 

 
 
Németh Jenő képviselő: 
Kérem, szavazzunk a polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének előterjesztés 
szerinti jóváhagyásáról! 
 
Az alpolgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2019. (II.14.) 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 2. 1 nap 
Február 5., 20 - 21 3 nap 
Március 1, 4 2 nap 
Május 27. 1 nap 
Június 17 – 28 10 nap 
Augusztus 13 – 26  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 
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6. A CIVIL SZERVEZETEKNEK NYÚJTHATÓ ÖNKORMÁNYZATI 
TÁMOGATÁSOKRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁNAK 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Nagy Gábor polgármester: 
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. A civil szervezeteknek nyújtható támogatás 
rugalmasabb elszámolhatósága érdekében javaslom a rendelet módosítását az 
előterjesztésnek megfelelően. Várom a napirendi ponttal kapcsolatban kérdéseket, 
észrevételeket. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
Kérem, szavazzunk a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 
rendelet előterjesztés szerinti módosításáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2019.(II.28.) önkormányzati rendelete 

a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 
2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A rendelet e jegyzőkönyv 4. melléklete. 

 
17:15 Megérkezett Németh András képviselő.  
 
 
7. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Nagy Gábor polgármester: 
Korábbi években úgy készült a költségvetés, hogy az előző évi teljesítést és terveket is 
lássuk mellette. Erre idén objektív okok miatt nem került sor. A pénzügyesnek, aki a 
költségvetést készítette a 2018-as évet újra kell könyvelnie. Gerlang Ferenc belső 
ellenőrrel egyeztetve azon az állásponton vagyunk, hogy az idei költségvetésben minden 
költség és bevétel ott van, ahol lenni kell. Meggyőződésem, hogy most tényleg a helyén 
van kezelve minden. Az általános tartalékon lévő 37 millió forint teljesen külön van 
kezelve. Ezen sor terhére történő döntések azonnal jelentkeznek és nyomon követhető a 
tartalék alakulása. A költségvetés 03-as űrlapján szerepel az, hogy az önkormányzat az 
egyes intézményeket mennyivel finanszírozza meg, hogy működőképes legyen. Ez 
összesen 8 millió forint idén. Ebből az összegből kb. 5 millió forintot a Szociális Segítő 
Központ visz el. Biztosan emlékeztek, hogy tavaly felmerült bennünk, hogy 
költségcsökkentés reményében a segítő központ működését az Ajkai Szociális Központ 
lássa el. Idén is elvégeztettük a számításokat, de olyan minimális különbség volt a két 
intézmény között, hogy nem érdemes ezen gondolkodni. A házi segítségnyújtást jelenleg 
50 ember veszi igénybe, ennek kb. a 2/3-át el kellene engedni, ha Ajkai intézmény látná el 
a feladatot. Nem lehet olcsóbban működtetni ezt a rendszert. Az általános tartalékon felül 
idén is be van tervezve a civil szerveztek támogatása, továbbá 3 millió forint karbantartás, 
felújítási költség. Valamint be van tervezve 1 millió forint rendezvényszervezés.  
A civil szervezetek támogatására 2019. éves keretnek javaslom 5.337.565 Ft 
megállapítását.  
Fontos testületünk számára az egyház támogatása is. Az idei évben 327.565 Ft működési 
célú pénzeszköz átadás történt részükre, fejlesztési célra.  
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Várom a költségvetéssel kapcsolatban kérdéseiteket. Kérdés, hozzászólás nem hangzott 
le.  
 
A képviselők egyhangúlag egyetértenek az elhangzottakkal.  
 
Nagy Gábor polgármester: 
Kérem, szavazzunk a Nyirádi Szociális Segítő Központ 2019. évi költségvetésének 
előterjesztés szerinti elfogadásáról! 
 
Az polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
15/2019. (II.14.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
 
42.221 e Ft bevételi és 
42.221 e Ft kiadási főösszeggel  
 
elfogadja a Nyirádi Szociális Segítő Központ 2019. évi költségvetését. 
 
A Nyirádi Szociális Segítő Központ, mint önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv költségvetése beépül Nyirád Község Önkormányzatának 
2019. évi költségvetésébe. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester és 

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

 
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérem, szavazzunk a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2019. évi költségvetésének előterjesztés 
szerinti elfogadásáról! 
 
Az polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
16/2019. (II.14.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
47.563 e Ft bevételi és 
47.563 e Ft kiadási főösszeggel  
 
elfogadja a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2019. évi költségvetését. 
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A Nyirádi Nyitnikék Óvoda, mint önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv költségvetése beépül Nyirád Község Önkormányzatának 
2019. évi költségvetésébe. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester és 

Bódisné Szencz Anikó a Nyirádi Nyitnikék Óvoda vezetője 
Határidő:  azonnal 
 

 
Nagy Gábor polgármester:  
Az eddig költségvetésben az illetményalappal megegyező ruházati költségtérítést állapított 
meg a képviselőtestület az anyakönyvvezetőnek és segítőjének. Javaslom, hogy ezen 
költségtérítést összege legyen 40.000 Ft.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Nagy Gábor polgármester: 
Kérem, szavazzunk az anyakönyvvezető és segítője ruházati költségtérítéséről! 
 
Az polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
17/2019. (II.14.) határozata 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 10/2011. (II.15.) 
határozatát 2019. január 1. napi hatállyal a következők szerint 
módosítja: 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a házasságkötések 
és a családi események társadalmi megünneplését lebonyolító 
anyakönyvvezető és a segítő közreműködő részére évente, bruttó 
40.000 forint összegű munkaruha juttatást biztosít. A munkaruha 
juttatás kifizetése és elszámolása a ruházati költségtérítésre 
vonatkozó szabályok szerint történik azzal, hogy az összeg 
felhasználásáról számlával kell elszámolni a tárgyév december 15. 
napjáig. A munkaruha juttatás összegét szoknya, blúz, kosztüm, cipő 
vásárlására lehet felhasználni, kihordásának ideje egy év. 
 
A képviselő-testület a munkaruha juttatás fedezetét az önkormányzat 
költségvetésében biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a munkaruha juttatás 
kifizetéséről intézkedjen. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2019. április 30., ill. folyamatos 
 

 
Nagy Gábor polgármester: 
Kérem, szavazzunk Nyirád Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének 
előterjesztéshez képest megemelkedett tételei szerinti megalkotásáról! 
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A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 
 

A rendelet e jegyzőkönyv 5. melléklete.  
 

8. PÁLYÁZAT KIÍRÁSA A CIVIL SZERVEZETEKNEK NYÚJTHATÓ ÖNKORMÁNYZATI 
TÁMOGATÁSOKRA 
 
 
Nagy Gábor polgármester: 
Az előzetes civil kerekasztal megbeszélésen elhangzott - és erről szól az ide vonatkozó 
helyi rendeletünk -, hogy pályázati támogatások nem lesznek kifizetve, illetve az idei évi 
pályázata sem lesz elfogadva annak a civil szervezetnek, aki nem számol el az előző évi 
támogatásával.  
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Nagy Gábor polgármester: 
Kérem a képviselő-testületet az civil szervezeti pályázati kiírás előterjesztés szerinti 
elfogadásáról!  
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
18/2019. (II.14.) 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:  2019. február 25. 

 
 
 
9. NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL CAFETERIA SZABÁLYZATA 
JÓVÁHAGYÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA  
 
Nagy Gábor polgármester:  
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Képviselőtársaim az előterjesztést megkapták. Van kérdésetek a napirendi ponttal 
kapcsolatban? 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérem, szavazzunk Nyirád Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi cafeteria 
szabályzatának előterjesztés szerinti jóváhagyásáról! 
 
Az polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
19/2019 (II.14.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és 
jóváhagyja Nyirádi közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi cafeteria 
szabályzatát. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester és Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  azonnal és folyamatos 
 

A cafeteria szabályzat e jegyzőkönyv 6. melléklete. 
 

 
 
 
10. AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT TARTALÉK TERHÉRE TÖRTÉNŐ 
FELÚJÍTÁSAINAK ÉS BERUHÁZÁSAINAK TERVE 
 
 
Nagy Gábor polgármester: 
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Az előterjesztésben szereplő beruházási 
célokat kell a testületnek rangsorolni. Mindenekelőtt egy elvi kérdést szeretnék 
megbeszélni. Véleményetek szerint a tartalékból mennyi az az összeg, amit ezekre a 
beruházásokra fordíthatunk. 10 millió forint, 15 millió forint?  
 
Németh Jenő képviselő: 
Menjünk sorra a beruházásokon és vitassuk meg.  
 
Nagy Gábor polgármester: 
A művelődési ház elektromos hálózatnak felújítását szükségesnek tartom. Ennek költsége 
3 és 5 millió forint közötti összeg. Ez a középső épületrész teljes vezetékcseréjét jelenti, FI 
relével történő ellátással. Ebben az összegben nincs bent a világító testek cseréje.  
 
Papp Attila képviselő:  
Ki adta az árajánlatot? 
 
 
Nagy Gábor polgármester: 
Varga Béla és egy ajkai cég adott rá árajánlatot. De más árajánlatot is fogunk kérni.  
Papp Attila képviselő: 
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Ki kell választani azokat a beruházásokat, amit meg szeretnénk valósítani. Mert, ha a 
teljes listát nézzük nem elég rá 50 millió forint sem. 
 
Nagy Gábor polgármester: 
Könyvtár helyiség teljes berendezésekre nyertünk 1,5 millió forint pályázati támogatást.  
 
Papp Attila képviselő: 
Mit kell hozzátenni? 
 
Nagy Gábor polgármester: 
A pályázati önrész úgy van megfogalmazva, hogy a könyvtár helyiség felújítása. Ez 
magába foglalja a vakolást, glettelést, festést, padló és villamos hálózat felújítását, kb. 1,5 
millió forintot tesz ki. Mivel ez egy megnyert pályázat, véleményem szerint prioritást élvez. 
 
Papp Attila képviselő: 
Állmennyezet kiépítést javaslom.  
 
Nagy Gábor polgármester: 
Árokrendszer rendbetétele, csapadékvíz elvezetés megoldása, hidak cseréje a következő 
beruházás.  
 
Papp Attila képviselő: 
Ez nagyságrendileg mennyibe kerülne? 
 
Nagy Gábor polgármester: 
Kb. 1,5-2 millió forint. 
 
Papp Attila képviselő: 
Az első beruházásra 5 millió forintot számoltunk, könyvtár pályázat 1,5-2 millió forint.  
 
Nagy Gábor polgármester: 
Az árokrendszer rendbetételénél, az az álláspontom, hogy a lakó a híd anyagköltségét 
biztosítja, az önkormányzat pedig ennek a munkadíját. Vannak a településen olyan részek 
pl.: Rózsa utca és József Attila utca, melynek rendbetétele szükségessé vált.  
 
Andrónyi Miklós képviselő: 
A keretösszegnek véleményem szerint egy millió forint körüli összeget állapítsunk meg.  
 
Nagy Gábor polgármester: 
ÖNO vizes blokk felújítása. Itt ugyanaz a helyzet, mint a művelődés házban. Nem folyik ki 
a szennyvíz, hanem az épület alatt van. A közfalak nincsenek szigetelve, a kellemtelen 
szagok húzódnak fel és vakolatig le van esve a festés. Ennek költsége alsó hangon két és 
fél millió forint. 
Következő a művelődési ház udvarának térkövezése. Kb. 230 m2.  
 
Papp Attila képviselő: 
Kb. 1,5 millió forint. 
 
Nagy Gábor polgármester: 
Kátyúzás és/vagy aszfaltozás a következő cél. A Petőfi utca aszfaltozására sikertelenül 
pályáztunk. Erre tavaly 7,5 millió forint volt a költségvetés. Ez azóta emelkedett. 50 
méterenként egy Petőfi utca szélességű út ára egy millió forint.  
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Németh András képviselő: 
A Levendula és az Akácfa közti szakaszon az előző felújításnál kimaradt. A Karrierközpont 
miatt olyan forgalomnövekedés figyelhető meg, mely indokolttá teszi ezen útszakasz 
felújítását.  
 
Papp Attila képviselő: 
Legalább olyan fontos lenne a felújítás, mint a Petőfi utcában. A Karrierközpontnak is 
érdeke, hogy jó minőségű legyen az út.  
 
Nagy Gábor polgármester: 
Most kerül kiírásra a falufejlesztési program, mely keretein belül lehet pályázni 
aszfaltozásra, járdafelújításra. Próbáljunk meg ezekre pályázni. Várjuk meg a pályázati 
kiírást.  
 
Németh András képviselő: 
Rendben. 
 
Németh András képviselő: 
A civilház vízszigetelése mekkora tételt jelent? 
 
Nagy Gábor polgármester: 
Pár százezret.  
 
Németh Jenő képviselő. 
A kamion és buszparkolóról mi az elképzelésed? 
 
Nagy Gábor polgármester: 
Rengeteg kamion parkol és közlekedik a Sport utca környékén, buszok a bolt környékén. 
Szétgyűrik az új aszfaltos utcákat, a régieket pedig feldarálják. Amennyiben kamion és 
buszparkolót építenénk ki vagy a Hosszúcsapás első sarkánál, vagy a Szeptember 4. utca 
sportpálya felől eső részén, ahol a közművek könnyen megoldhatóak lennének. Ebben az 
esetben kitiltanák, a falu teljes területéről a buszokat, kamionokat, az útjaink 
állagmegóvása érdekében.  
 
Papp Attila képviselő: 
Kérem, hogy a következő Nyírlevélben jelenjen meg, hogy a park az park, nem gépkocsi 
parkoló. 
A kamionparkoló kialakításra legalkalmasabb hely véleményem szerit a sportpálya melletti 
terület. 
 
Nagy Gábor polgármester: 
A szürke kistraktor felújítása kettőszázezer forintba kerül.  
 
Papp Attila képviselő: 
Arra egy forintot sem szabad már rákölteni. Tizenkét éves gép, örüljünk, hogy eddig ment. 
Kb. 700 ezer forintba kerül egy új, ami 5-8 évet ismét kibírna. Pályázati forrást kell találni e 
beszerzéshez.  
 
Nagy Gábor polgármester: 
Pár hét múlva kezdődik a fűszezon.  
 
Papp Attila képviselő: 
Figyelni kell a civil szervezeti pályázatokat.  
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Nagy Gábor polgármester: 
Az én álláspontom az, ha a 200.000 Ft-ot ráköltjük, akkor arra a szűk feladatra 1-2 évig jó 
lenne még.  
 
Papp Attila képviselő: 
Én azt mondom, hogy egy ilyen MTD kellene, oldalkidobós, strapabíró.  
 
Nagy Gábor polgármester: 
Erre még visszatérünk. Tavalyi évben 120.000.000 Ft volt a beruházásunk, amiből 
10.000.000 t volt az önerő az általános tartalékból.  
 
Németh András képviselő: 
A konyhában a gáz is megvalósult? 
 
Nagy Gábor polgármester: 
Igen, szabványos minden. Van még a fejlesztésekhez hozzáfűznivalótok, ötletetek? 
 
Andrónyi Miklós képviselő: 
Valószínű a falufejlesztésben benn lesz a ravatalozó. 
 
Nagy Gábor polgármester: 
Ezt szeretném a falufejlesztési pályázatba betenni. Ez kb. 30 millió forint lenne. 
Mi legyen a beruházások sorrendje? Kérem az árajánlatokat.  
 
A képviselők egyetértenek a beruházások sorrendjével.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérem, szavazzunk az önkormányzat 2019. évi beruházási ütemtervéről! 
 
Az polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
20/2019 (II.14.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tartalék 
terhére 2019. évben történő beruházások, felújítások ütemtervét elfogadja.  
 
A beruházások sorrendje: 
 

1. Árokrendszer rendbetétele, csapadékvíz elvezetés megoldása, hidak cseréje, 
2. Művelődési ház elektromos hálózat teljeskörű felújítása, érintésvédelmi 

megfelelőség elérése, 
3. Könyvtár helyiség felújítása,  
4. Szociális Segítő Központ vizesblokkjának felújítása, 
5. Művelődési ház térkövezés kiszélesítése a „kuglipálya” nyomvonalát is 

lefedve, 
6. Civil Ház szigetelés. 
 



 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 14-i nyilvános ülésének jegyzőkönyve 

17 

A képviselőtestület utasítja a polgármestert a tervezett felújításokhoz, 
beruházásokhoz szerezzen be indikatív árajánlatokat.  
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  folyamatos 

 
 
Vegyes ügyek 
 
Részben TAO támogatásból finanszírozott fűnyíró traktor megvásárlásának ügye 
 
Nagy Gábor polgármester: 
A TAO támogatásból még hiányzik 3 millió forint. Ez azt jelenti, hogy nem sikerült annyi 
céget találni, hogy a társasági adóból összegyűjtsük a 6,5 millió forintot, amire szükségünk 
lett volna a TAO-hoz. Májusi bevallásig van arra mód, hogy a hiányzó 3 millió forintot 
pótoljuk. Ennek a traktornak a fedezete még nincs meg tao támogatásból.  
Én azt javaslom, hogy előlegezze meg az önkormányzat ezt a TAO összeget, mintha már 
beszedtük volna, tegyük hozzá az önrészt, mivel a traktorra szükség lenne. Közös erővel 
be kellene szerezni a 3 millió forintot májusig.  
 
Andrónyi Miklós képviselő: 
Meg lett keresve minden cég, helyi vállalkozás? 
 
Nagy Gábor polgármester: 
Igen, a Fibrotermica, a Beo Kft, Horváth Zoliék idetették. Nyirádról jött 2,3 millió forint, jött 
még 1,5 millió egy tapolcai cégtől. Mi a véleményetek az előfinanszírozásról? Van benne 
kockázat, mert, ha nem jön be a TAO pénz, akkor azt mind elnyeltük.  
 
Papp Attila képviselő: 
Két lehetőség van. Vagy traktor, vagy külső céget kell hívni fűnyírásra. 
 
Nagy Gábor polgármester: 
Olyan sokba kerülne a külső cég, hogy évente egy traktor árát kifizetnénk.  
 
Németh András képviselő: 
Hogyan vállalták? 
 
Papp Attila képviselő: 
Négyzetméterben.  
 
Nagy Gábor polgármester: 
Véleményem szerint ez a lehetőség nem reális számunkra. Várom a véleményeteket. 
 
Papp Attila képviselő: 
Én traktorpárti vagyok.  
 
Nagy Gábor polgármester: 
Azért erről a traktorról beszélünk, mert félméteres füvet is pázsit minőségűre vág.  
 
Andrónyi Miklós képviselő: 
A TAO akkor is igénybe vehető, ha már megvettük a traktort? 
 
Nagy Gábor polgármester: 
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Igen.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérem, szavazzunk a fűnyíró traktor beszerzéséről! 
 
Az polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2019 (II.14.) határozata 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirádi Községi 
Sport Egyesület részére a TAO támogatással megvásárlandó AS915 
Enduro típusú bruttó 4.100.000 Ft értékű fűnyíró traktor vételárát 
előfinanszírozza az általános tartalék terhére.  
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  folyamatos 
 

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


