
Ügyszám: NY/59-54/2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

nyilvános üléséről 
 
 

2019. április 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyirád 
2019 

 



 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. április 11-i nyilvános ülésének jegyzőkönyve 

1

Jegyzőkönyv 
 
 
Készült:  Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
nyilvános üléséről 
 
Az ülés helye:  Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 
   Nyirád, Szabadság u. 3. 
 
Az ülés időpontja: 2019. április 11. 1700 óra 
 
A képviselő-testületi ülésre meghívottak: 
1. Horváth Zoltán   alpolgármester 
2. Andrónyi Miklós  képviselő 
3. Csikány Róbert Árpádné képviselő 
4. Németh András   képviselő 
5. Németh Jenő   képviselő; a Nyirádi Nyugdíjas és Hagyományőrző 

Egyesület elnöke 
6. Papp Attila    képviselő; a Nyirád Polgárőr Egyesület elnöke 
7. Lovasi Erika   jegyző 
8. Molnárné Farkas Rita  Nyirádi Szociális Segítő Központ intézményvezetője 
9. Bódisné Szencz Anikó  Nyirádi Nyitnikék Óvoda óvodavezető 
10. Óvodai Szülők Közössége és  

Nyirád Községért Alapítvány   Bodó Márta  
11. Iskolai Szülők Közössége   Gárdonyiné Szarka Noémi 
12. Kék Cinke Alapítvány    Bokorné Tasner Márta 
13. Nyirád és Térsége Nagycsaládosainak  

Közhasznú Egyesülete     Molnárné Budai Angelika 
14. Nyirádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület  Németh András 
15. Iskola a Gyermekeinkért Közalapítvány   Hoffmann István 
16. Nyirád Községi Sport Egyesület   Fermos László 
17. Rókadombi Horgász Egyesület    Vajai László 
18. Nyirádi Testépítő Klub    Kovács András 
19. Resolute Kézilabda Club Tapolca –   Horváth Tamás 
20. Hoffmann Motor Sportegyesület Nyirád, Széchenyi u. 43. – Hoffmann Gábor 
21. 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. Horváth Zoltán   alpolgármester 
3. Andrónyi Miklós  képviselő 
4. Németh András  képviselő 
5. Németh Jenő   képviselő 
6. Papp Attila  képviselő 
 
Lovasi Erika jegyző 
Loránd György  rendőr alezredes, kapitányságvezető- 

helyettes, rendészeti osztályvezető 
Ajkai Rendőrkapitányság 

Molnárné Farkas Rita Nyirádi Szociális Segítő Központ vezetője 
 
 

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, Molnár Farkas Rita intézményvezetőt és az 
Ajkai Rendőrkapitányság kapitányságvezető-helyettesét, Loránd György rendőr alezredes urat. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 tagjából 6 fő van jelen, az ülés határozatképes. Csikány 
Árpádné 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: 
 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai a javaslatomat elfogadták, a mai ülés napirendje a 
következő: 
 
1. Nyirád község 2018. évi közbiztonsági helyzetéről szóló rendőrségi beszámoló 

megtárgyalása 
Előterjesztő: Szoboszlai Tibor r.alezredes rendőrkapitány 
 

2.  A Gyermekjóléti Szolgálat működéséről szóló beszámoló megtárgyalása 
Előterjesztő: Molnár Farkas Rita intézményvezető  
 

3.  A Nyirádi Szociális Segítő Központ szakmai beszámolójának megtárgyalása 
Előterjesztő: Molnárné Farkas Rita intézményvezető 
 

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

5. Vegyes ügyek 
- Magyar Falu Program keretében pályázati lehetőségek 
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1. NYIRÁD KÖZSÉG 2018. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL SZÓLÓ RENDŐRSÉGI 
BESZÁMOLÓ MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Nagy Gábor polgármester:  
Felkérem Loránd György alezredes urat, hogy ismertesse a képviselő-testülettel a település 2018. 
évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésről szóló beszámolót.  
 
Loránd György rendőr alezredes, kapitányságvezető-helyettes, rendészeti osztályvezető 
Ajkai Rendőrkapitányság: 
Köszöntöm a jelenlévőket, a beszámoló kellő részletességgel tartalmazza a település 
közbiztonsági helyzetét. 2018. évben egy halálos kimenetelű baleset történt, ami nem kifejezetten 
a teleülésen, de Nyirád község közigazgatási területén, ezért ide kell számolni. Az Ajkáról bejövő 
út rosszul van megoldva technikailag, sok közlekedési baleset történik itt. Saját magam is 
tapasztalom, hogy nehéz a kereszteződést jól belátni. Tulajdon elleni szabálysértés nem történt a 
településen.  
A rendőrkapitányság bűnügyi feltöltöttségéről annyit tudnék elmondani, hogy a korábbi évekhez 
hasonlóan még mindig csökken. Az első három hónapban- kb. ötvennel kevesebb regisztrált 
bűncselekmény történt, mint az előző év hasonló időszakában. 8-10 évvel ezelőtt 2000 ügy fordult 
meg a kapitányságon egy év alatt, most nem éri el az 1000-et sem. 800-900 ügy van folyamatban. 
A kollégáim leterheltsége mégis nagyobb, hiszen az elektronikus ügyintézés több adminisztrációs 
feladatot ró rájuk.  
A migrációs nyomás miatti határszolgálat szinte nullára redukálódott, tavalyi évben és az idén 
eddig egyszer voltak a kollégák a határon.  
Fontos feladat vár a kapitányságra az EP és az őszi önkormányzati választás miatt. Várom a 
beszámolóval kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket.  
 
Nagy Gábor polgármester:  
Köszönöm szépen a tájékoztatást. Az ezredes úrral szót ejtettünk még két helyi témáról. Az egyik 
az elkészült KMB iroda, és annak megnyitásának a lehetősége. Két hét múlva az átadás 
lehetőségéről és megvalósulásáról fogunk tárgyalni. A másik téma a kamerarendszer kiépítése 
volt. Képviselőtársaim tudjátok, hogy 2 db kamerát nyertünk pályázaton, melynek bekötéséről és 
kedvező elhelyezéséről a rendőrséggel együtt fogunk dönteni, hogy a jelenleg érvényben lévő 
adatvédelmi jogszabályoknak megfeleljünk.  
 
Papp Attila képviselő:  
Szóba került a kereszteződés, a rendőséggel karöltve a KPM-et fel kellene szólítani, vagy 
megkeresni, mert folyamatosan - olyan is van, amit be sem jelentenek - minden héten van baleset. 
A kamionok nem tudnak kifordulni, nem hiszem el, hogy ezt nem lehet kiegyenesíteni. Csinálni 
kellene egy normál kereszteződést. Ebben kérnénk a rendőrség segítségét.  
 
Németh András képviselő:  
Ha a rendőrség leírná, hogy közlekedésbiztonsági szempontból ezt támogatná, az sokat jelentene 
az ügy kedvező kimenetelében.  
 
Loránd György rendőr alezredes, kapitányságvezető-helyettes, rendészeti osztályvezető 
Ajkai Rendőrkapitányság: 
A KPM a közút kezelője, és fenntartója. Mi tehetünk javaslatot rá, de ez kevés. Megszervezzük ezt 
a közös találkozót, szívesen részt is veszünk rajta, de addig, amíg ő az út kezelője és fenntartója, 
neki kell finanszíroznia a kereszteződés átalakítását. A rendőrség részéről nyitott kapuk vannak 
ezzel kapcsoltban. Sajnos nem mi vagyunk a megoldás kulcsa.  
 
Nagy Gábor polgármester: 
Az útkereszteződés átalakításának lehetőségeire megoldást keresünk pályázati forrásból. A 
beszámolóval kapcsolatban van még kérdésetek? Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
Megköszönöm alezredes úrnak a beszámolóját, szavazzunk a település 2018. évi közbiztonsági 
helyzetéről szóló rendőrségi beszámoló elfogadásáról! 
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A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
52/2019. (VI.11.) 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 
 

A beszámoló e jegyzőkönyv 1. melléklete 
 
 
2. A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
Nagy Gábor polgármester:  
Megállapítom, hogy a képviselők az előterjesztést megkapták. Intézményvezető Asszony van a 
napirendi ponttal kapcsolatban kiegészíteni valója? 
 
Molnárné Farkas Rita Nyirádi Szociális Segítő Központ intézményvezetője:  
Nincs.  
 
Nagy Gábor polgármester:  
A beszámolóhoz szeretném megjegyezni, hogy a Szociális Segítő Központ munkaerőhiánnyal 
küzd, már egy éve. Ennek következtében az intézményvezetőre és kollégáira több feladat hárul. 
Bízom abban, hogy kitartanak és mielőbb sikerül az üres álláshelyet feltölteni.  
Várom a napirendi ponttal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Nagy Gábor polgármester:  
Kérem, szavazzunk gyermekjóléti szolgálat működéséről szóló beszámoló előterjesztés szerinti 
elfogadásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
53/2019. (IV.11.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és 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 
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A beszámoló e jegyzőkönyv 2. melléklete 
 
 
3. A NYIRÁDI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ KÖZPONT SZAKMAI BESZÁMOLÓJÁNAK 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Nagy Gábor polgármester: 
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Várom a napirendi ponttal kapcsolatos kérdéseket, 
észrevételeket.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérem, szavazzunk a Nyirádi Szociális Segítő Központ szakmai beszámolójának 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 
54/2019. (IV.11.) határozata 

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

 
A beszámoló e jegyzőkönyv 3. melléklete 

 
 

4. A KÖZOKTATÁSI, VALAMINT A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS 
ELLÁTÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJAINAK MEGTÁRGYALÁSA 
 
Nagy Gábor polgármester 
Az előterjesztést a képviselők megkapták. A tavalyi évhez képest 100 Ft-tal emelkedik az 
étkezések díja, mivel az Atroplusz Kft., a konyha üzemeltetője, a nyersanyag norma alapján 
ennyivel emelte meg a díjait. Várom a napirendi ponttal kapcsolatos kérdéseiteket, észrevételeket.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Nagy Gábor polgármester: 
Kérem, szavazzunk a szociális ellátások térítési díjiról 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 
9/2019. (IV.15.) önkormányzati rendelete 

a közoktatási, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
 szociális ellátások térítési díjairól szóló 

 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 



 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. április 11-i nyilvános ülésének jegyzőkönyve 

6

 
A rendelet e jegyzőkönyv 4. melléklete 

 
5. Vegyes ügyek 
 
Nagy Gábor polgármester: 
Nyirád Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Terület és Településfejlesztés Operatív 
Program keretén belül a Fenntartható települési közlekedésfejlesztés tárgyú felhívására. 
„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyirádon” című projekt pozitív elbírálásban részesült. 
A támogatás összege 51.000.000 Ft. A projekt költségvetése alapján az építéshez kapcsolódó 
költségek összege 44.635.420 Ft. A bekért indikatív árajánlat alapján ennek a beruházásnak a 
megvalósításához nettó 63.000.000 Ft szükséges. Ez az összeg azonban jelentősen meghaladja 
az önkormányzat lehetőségeit. A különbözet fedezete az önkormányzat költségvetésében nem áll 
rendelkezésre. Az önkormányzatnak lehetősége van azonban arra, hogy a kivitelezőt feltételes 
közbeszerzési eljárás lebonyolításával válassza ki. A támogatási szerződés alapján a kivitelező 
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásnak 2019. 06. 30. napjáig kell megvalósulnia. Az idő 
rövidsége miatt kérem a képviselő-testület felhatalmazását a feltételes közbeszerzési eljárás 
lebonyolítására.  
Amennyiben a feltételes közbeszerzési eljárás eredménye azt mutatja, hogy a piac úgy ítéli meg, 
hogy a projekt által jelenleg rendelkezésre álló pénzügyi forrás nem elegendő, akkor az 
önkormányzatnak lehetősége van a Kormányhoz fordulni és pályázatot nyújtani be a hiányzó 
források biztosítása érdekében. Az elhangzottak alapján javaslom, hogy készítsünk terveket és 
feltételes közbeszerzést írjunk ki. A feltételes közbeszerzés feltétele, ha sikerül a Kormánytól plusz 
forrásokat kapni, mely lefedné a hiányt, akkor megvalósítjuk a beruházást és szerződést kötünk. 
Amennyiben nem sikerül plusz forrásokat találni, akkor a beruházást félretesszük és megpróbálunk 
ezekkel a tervekkel más pályázaton indulni. Itt a kockázat a tervezési dokumentáció költsége. A 
projektmenedzsmenttel azon dolgozunk, ha a feltételes közbeszerzés nem valósul meg, a 
tervezési költség akkor is elszámolható legyen pályázati forrásból. Várom ezzel kapcsolatban a 
kérdéseiteket.  
 
Németh András képviselő: 
A teljes beruházás valósul meg? 
 
Nagy Gábor polgármester:  
Igen, a teljes, amit ismertek azzal a műszaki tartalommal. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Nagy Gábor polgármester:  
Kérem szavazzunk, arról, hogy a „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyirádon” című 
projekttel kapcsolatban felhatalmaz a képviselőtestület a támogatási szerződés és konzorciumi 
együttműködési megállapodás továbbá a projekt teljes megvalósulása során szükséges 
dokumentumok aláírására, intézkedések megtételére, valamint a feltételes közbeszerzési eljárás 
lebonyolítására! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
55/2019. (IV.11.) határozata 

 
 

a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósítandó 
projekt megvalósítására vonatkozó felhatalmazásról 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Terület és Településfejlesztési 
Operatív Program (a továbbiakban: TOP) TOP-3.1.1-16-VE1 kódszámú Fenntartható 
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települési közlekedésfejlesztés című felhívása keretében megvalósítandó TOP-3.1.1-
16-VE1-2017-00013 azonosító számú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 
Nyirádon” című projekttel kapcsolatban 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 szerződést, és a szükséges 
Konzorciumi Együttműködési Megállapodást, továbbá az egyéb, a projekt teljes 
megvalósítása során szükséges, illetve kapcsolódó dokumentumokat aláírja, illetve a 
szükséges intézkedéseket megtegye. 
 
A képviselő-testület továbbra is kiemelt fontosságúnak tartja Nyirád község számára a 
kerékpárút megvalósulását, mellyel a település iparterületen dolgozó közel 200 
munkavállaló közlekedésbiztonságát kívánja biztosítani.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert továbbá arra, hogy az 
önkormányzat likviditási képességét szem előtt tartva, mivel az indikatív árajánlat 
alapján feltételezhető, hogy a rendelkezésre álló támogatási összegből a projekt nem 
megvalósítható, a kivitelezőt feltételes közbeszerzési eljárás lebonyolításával válassza 
ki. Amennyiben a kivitelező kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljárás 
eredményeképpen a piac úgy ítéli meg, hogy a projekt által jelenleg rendelkezésre álló 
pénzügyi forrás nem elegendő, akkor az európai uniós forrásból finanszírozott egyes 
projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II.1.) Korm. 
rendeletben foglaltak alapján pályázatot nyújtson be a hiányzó források biztosítása 
érdekében. 
 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 

 
 
Nagy Gábor polgármester:  
Az előző képviselőtestületi ülésen meghosszabbítottuk a civil szervezeteknek nyújtható támogatás 
benyújtási határidejét. Örömteli, hogy a Nagycsaládosok Egyesülete benyújtotta pályázatát. Az 
általuk igényelt pályázati támogatás 250.000 Ft. Tájékoztattalak Benneteket arról, hogy az 
egyesület névhasználatával kapcsolatban merültek fel problémák. Amit részben a belső ellenőr, 
részben a jegyző asszony tárt fel. Az ügy tisztázása érdekében a Törvényszéktől állásfoglalást 
kértem, hogy melyik név használata lehetséges. A Törvényszék a következőket írta: 2010-től az 
egyesület a Nyirád és Térsége Nagycsaládosainak Közhasznú Egyesületet a neve. Ezt követően 
2019. február 25-én nyújtott be változás bejelentési kérelmet az egyesület, melyben az egyesület 
nevét Nagycsaládosok Nyirádi Egyesületére, valamint székhelyének 8454 Nyirád, József Attila 
utca 3. számra történő módosítását kérte. A kérelmet a Törvényszék elutasította. Az egyesület a 
kérelmet újból előterjesztette, a kérelem elbírálása jelenleg folyamatban van. Egyértelmű, hogy a 
jegyző asszony és a belső ellenőr észrevétele jogos volt. A jelenlegi névhasználat nem állja meg a 
helyét. Az a véleményem, hogy egy civil szervezetet rossz névhasználat miatt ne zárjuk ki a 
támogatásból. A település életének szerves részét képezi, sok segítséget nyújt a rászoruló 
családoknak az adományokon keresztül. Azt javaslom, hogy támogassuk az egyesületet a kért 
250.000 Ft-tal, azzal a feltétellel, hogy hiánypótlásban, vagy javításban a Nagycsaládosok Nyirádi 
Egyesülete a helyes, megfelelő névre kijavítja pályázatát. A Törvényszéki engedélyezéshez kérte 
az egyesülete elnöke az önkormányzat segítségét a névhasználathoz. Mivel az egyesület nevében 
szerepel a település neve, erről a testületnek dönteni kell. Javaslom, hogy járuljuk hozzá Nyirád 
helyiségnév használatához. Ezzel is segítve azt, hogy az egyesület névváltoztatása 
megtörténhessen.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Nagy Gábor polgármester:  
Benyújtott pályázatában a Nagycsaládosok Nyirádi Egyesülete működési, kulturális programok és 
falubusz igénybevételéhez támogatás iránti igényével fordult önkormányzatunkhoz! 
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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 
56/2019. (IV.11.) 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 34/2019. (III.13.) képviselő-testületi 
határozattal kiírt pályázati felhívás szerint, a benyújtott pályázata alapján a Nyirád és 
Térsége Nagycsaládosainak Közhasznú Egyesülete (8454 Nyirád, Alkotmány u.26., 
képviseli: Molnárné Budai Angelika elnök) részére 2019. évben 250.000 Ft (azaz 
Kettőszázötvenezer forint) pályázati támogatást nyújt működési célú felhasználásra, 
helyi rendezvények szervezésére, valamint falubusz igénybe vételére. 
 
Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott részére 2019. 
április 30. napjáig, melynek fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi 
költségvetésében, az „egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 
civil szervezeteknek” rovat terhére biztosítja. 
 
Felhívja Molnárné Budai Angelikát, az egyesület elnökét, hogy a pályázati adatlapot a 
civil szervezetek névjegyzékében szereplő adatokkal szabályszerűen módosítsa.  
 
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:  2019. április 30. 

 
 
Nagy Gábor polgármester:  
Kérem, szavazzunk a Nagycsaládosok Nyirádi Egyesületének névhasználatáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
57/2019. (IV.11.) határozata 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirád és Térsége 
Nagycsaládosainak Közhasznú Egyesülete elnökének kérelmére engedélyezi, 
hogy az egyesület az elnevezésében a „Nyirád” nevet használja az alábbiak 
szerint: Nagycsaládosok Nyirádi Egyesülete. 
 
 
Felhatalmazza Nagy Gábor polgármestert, hogy a civil szervezetek és 
sportegyesületek egyszerűsített nyilvántartásba vételi és egyszerűsített 
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változásbejegyzési eljárásaiban alkalmazandó mintaokiratokról szóló 4/2017. 
(IV.3.) IM rendelet 8. mellékletét képező hozzájáruló nyilatkozatot aláírja. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: 2019. április 30. 

 
 
Nagy Gábor polgármester:  
A költségvetési rendelet tárgyalásánál, illetve az előző testületi ülésen megbeszéltük a fejlesztési 
stratégiánkat. Melyben többek között szerepelt a Művelődési Ház energetikai korszerűsítése. 
Napelem és egyedi elektromos fűtés kiépítését szeretnénk megvalósítani, Most jelent meg a 
Magyar Falu Program első pályázata, a pályázati anyagot saját magunk nyújtjuk be, amennyiben a 
testület úgy dönt. A Művelődési Ház teljes elektromos hálózatának felújítására, - az épület azon 
részein, ahol még nem került felújításra -, világító testek cseréjére, egyedi elektromos fűtés és a 
tetőre telepített napelem rendszer kiépítésére javaslom a pályázat benyújtását. Kérdésetek, 
véleményetek az elhangoltakkal kapcsolatban?  
 
Nagy Gábor polgármester:  
Kérem, szavazzunk a Művelődési Ház teljes elektromos hálózatának felújítására, világító testek 
cseréjére, egyedi elektromos fűtés, és a tetőre telepített napelem rendszer kiépítésére pályázat 
benyújtására! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
58/2019. (IV.11.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be A Magyar Falu 
Program keretében „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” címmel kiírt pályázati 
felhívásra. 
 
A Képviselő-testület támogatja a Művelődési Ház (8454 Nyirád, Petőfi u. 18. hrsz: 
842/4.) elektromos hálózatának felújítása, illetve energetikai és fűtéskorszerűsítése 
tárgyú pályázat benyújtását 15.000.000 Ft támogatási összeg elnyerése érdekében.  
 
A projekt kedvező elbírálása esetén felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
nyilatkozatok megtételére, szerződések aláírására, a projekt teljes körű 
megvalósítására.  
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: 2019. május 15.  

 
 
Papp Attila képviselő:  
Májusi majális helyszíne a horgásztó. Sürgősen kellene beszélni a Ferenczi Lászlóval földmunka 
ügyben, mivel a sátor területét a vaddisznók feltúrták. Most még van időnk, beszélni kell a Ferenczi 
Lászlóval.  
 
Nagy Gábor polgármester:  
Kérd meg Ferenczi Lászlót a munka elvégzésére.  
 
Nagy Gábor polgármester:  
Megkeresett a Nyirádi Községi Sportegyesület vezetője azzal a kéréssel, hogy a 2020. évi TAO-s 
pályázat önrészét biztosítsa az önkormányzat.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  



 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. április 11-i nyilvános ülésének jegyzőkönyve 

10 

 
Nagy Gábor polgármester:  
Kérem, szavazzunk a Nyirádi Községi Sportegyesület 2020. évi TAO pályázati önrész 
biztosításáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
59/2019. (IV.11.) határozata 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirádi Községi 
Sportegyesület által benyújtott 2020. évi TAO pályázat önrészét 1.192.973 Ft, azaz 
Egymillió-egyszázkilencvenkettőezer-kilencszázhetvenhárom forint összegben 
biztosítja. 
  
A TAO pályázati önrész fedezetét Nyirád Község Önkormányzata a 2019. évi 
költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja. 
 
Felelős: Nagy Gábor 
Határidő: azonnal 

 
 
 
Megállapítom, hogy mai ülésünknek több napirendi pontja nincs. Köszönöm képviselő-társaim 
munkáját, az ülést 1740órakor bezárom. 
 
 
  


