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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. május 30. 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. Csikány Róbert Árpádné képviselő 
5. Németh Jenő   képviselő 
6. Papp Attila  képviselő 
 
Lovasi Erika jegyző 
 

A képviselő-testület létszáma: 7 fő 
 
Jelenlévő képviselők száma:  6 fő 
 
 
Az ülést vezeti:    Nagy Gábor polgármester 
 
Jegyzőkönyvvezető:   Inhófné Szabó Adrienn igazgatási ügyintéző 
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Nagy Gábor polgármester 
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 
tagjából 6 fő van jelen, az ülés határozatképes. Németh András 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.  Az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelete módosításának megtárgyalása 

Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolójának megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

3. A Nyirádi Nyitnikék Óvoda (8454 Nyirád, Széchenyi u. 36.) átszervezése 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

4. A bölcsődei érdekképviseleti fórum fenntartói tagjának megválasztása 
Előterjesztő: Lovasi Erika jegyző 
 

5. Tájékoztató az adóbevételek alakulásáról 
Előterjesztő: Lovasi Erika jegyző 
 

6. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése 
Előterjesztő: Lovasi Erika jegyző 
 

7. Németh Roland és felesége építési telek megvásárlása iránti kérelmének 
megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

8.  Vegyes ügyek:  
-KMB iroda  
-Súlykorlátozás az Alkotmány utcában (Erdészet) 
-Szabó Tamás kérelem teniszpálya céljára 

 
 



 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. május 30-i nyilvános ülésének jegyzőkönyve 

3

1. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE MÓDOSÍTÁSÁNAK 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
Nagy Gábor polgármester:  
A képviselők megkapták az írásos előterjesztést. A zárszámadáshoz kapcsolódóan a tavalyi 
költségvetés ilyenkor kerül a helyére. Ilyenkor kapjuk a tájékoztatást, hogy sikerült teljesíteni a 
költségvetési rendeletnek megfelelően a működésünket. Javaslom a költségvetési rendelet 
módosításának elfogadását. Várom a napirendi ponttal kapcsolatban a kérdéseket, 
hozzászólásokat.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Nagy Gábor polgármester: 
Kérem, szavazzunk a Nyirádi Szociális Segítő Központ 2018. évi költségvetésének előterjesztés 
szerinti módosításáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
70/2019. (V.30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

26.200 eFt bevételi és 
26.200 eFt kiadási 

 
főösszeggel elfogadja a Nyirádi Szociális Segítő Központ 2018. évi módosított 
költségvetését. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

A módosított költségvetés beépül Nyirád Község Önkormányzata 
2018. évi költségvetésébe, mely e jegyzőkönyv 1/1. melléklete 

 
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérem, szavazzunk a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2018. évi költségvetésének előterjesztés szerinti 
módosításáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
71/2019. (V.30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

47.921 eFt bevételi és 
47.921 eFt kiadási 
 

 
főösszeggel elfogadja a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2018. évi módosított 
költségvetését. 
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Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

A módosított költségvetés beépül Nyirád Község Önkormányzata 
2018. évi költségvetésébe, mely e jegyzőkönyv 1/1. melléklete 

 
 
 

Nagy Gábor polgármester 
Kérem, szavazzunk Nyirád Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének előterjesztés 
szerinti módosításáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 
1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A rendelet e jegyzőkönyv 2. melléklete, 

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelet e jegyzőkönyv 2/1. melléklete 

 
 
2. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK 
MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Nagy Gábor polgármester: 
A képviselők megkapták az írásos előterjesztést. Kérdezem, hogy a beszámolóval kapcsolatban 
van-e kérdés, vélemény? Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. 
Kérem, szavazzunk a Nyirádi Szociális Segítő Központ 2018. évi költségvetési beszámolójának 
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 
72/2019. (V.30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

22.826 eFt bevételi és 
22.675 eFt kiadási  

 
főösszeggel elfogadja a Nyirádi Szociális Segítő Központ 2018. évi költségvetési 
beszámolóját. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

A beszámoló beépül Nyirád Község Önkormányzata költségvetési beszámolójába, 
mely e jegyzőkönyv 3. melléklete. 
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Nagy Gábor polgármester 
Kérem, szavazzunk a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2018. évi költségvetési beszámolójának 
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 

73/2019. (V.30.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

45.129 eFt bevételi és 
44.938 eFt kiadási 

 
főösszeggel elfogadja a Nyirádi Nyitnikék Óvoda 2018. évi költségvetési 
beszámolóját. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

A beszámoló beépül Nyirád Község Önkormányzata költségvetési beszámolójába, 
mely e jegyzőkönyv 3. melléklete. 

 
 

Nagy Gábor polgármester 
Kérem, szavazzunk Nyirád Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési beszámolójának 
előterjesztés szerinti elfogadásáról, a 2018. évi zárszámadási rendelet megalkotásáról! 
 
A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról 
és pénzmaradvány elszámolásáról 

 
A rendelet e jegyzőkönyv 4. melléklete 

 
 
3. A NYIRÁDI NYITNIKÉK ÓVODA (8454 NYIRÁD, SZÉCHENYI U. 36.) ÁTSZERVEZÉSE 
 
Nagy Gábor polgármester: 
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Korábbi üléseken volt már arról szó, hogy amint a 
jogszabály lehetővé teszi a bölcsőde Szociális Segítő Központból kiválva bekerül az óvoda alá, 
ahol valójában helye van. Várom a napirendi ponttal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
 
Nagy Gábor polgármester 
Kérem, szavazzunk a Nyirádi Nyitnikék Óvoda átszervezéséről! 
 
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 
74/2019. (V.30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi azt a szándékát, hogy a 
fenntartásában működő Nyirádi Nyitnikék Óvodát (8454 Nyirád, Széchenyi u. 36.) 
átszervezi. 
A köznevelési intézmény típusa: többcélú óvoda-bölcsőde. A bölcsőde maximális 
gyermeklétszámát 12 főben határozza meg. Feladatellátási hely: 8454 Nyirád, 
Széchenyi u. 36. 
 
Megbízza a jegyzőt, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésre terjessze elő a 
Nyirádi Nyitnikék Óvoda, valamint a Nyirádi Szociális Segítő Központ alapító 
okiratának módosítását. 
 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester, Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2019. június 30. 

 
 
 
4. A BÖLCSŐDEI ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM FENNTARTÓI TAGJÁNAK 
MEGVÁLASZTÁSA 

 
 
Nagy Gábor polgármester 
A képviselők megkapták az írásos előterjesztést. Az érdekképviseleti tag választása a bölcsődei 
átszervezés fontos része. 
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Személyes 
érintettségemet jelentem be a bölcsődei érdekképviseleti fórum fenntartói tagjának 
megválasztásnak döntésében, kérem a kizárásomat. 
 
Horváth Zoltán alpolgármester 
Kérem, személyes érintettsége miatt szavazzunk Nagy Gábor polgármester kizárásáról a 
bölcsődei érdekképviseleti fórum fenntartói tagjának elfogadásáról szóló döntésből! 
 
Az alpolgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
75/2019. (V.30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége miatt 
kizárja Nagy Gábor polgármestert a bölcsődei érdekképviseleti fórum fenntartói 
tagjának megválasztása jóváhagyásáról szóló döntésből. 
 
Felelős:   Horváth Zoltán alpolgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
 
Horváth Zoltán alpolgármester 
Kérem, szavazzunk a polgármester bölcsődei érdekképviseleti fórum fenntartói tagjának 
megválasztása előterjesztés szerinti jóváhagyásáról! 
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Az alpolgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
76/2019. (V.30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a bölcsőde érdekképviseleti 
fórumának működési szabályzata II. pontja alapján az érdekképviseleti fórum tagjaként 
Nagy Gábor polgármestert jelöli ki.  
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  azonnal 

 
 
5. TÁJÉKOZTATÓ AZ ADÓBEVÉTELEK ALAKULÁSÁRÓL 
 
Nagy Gábor polgármester:  
A képviselők megkapták az írásos előterjesztést. Minimálisra csökkent az önkormányzat 
kintlévősége. Három éve közel 30 millió forint volt ez az összeg, mára folyamatosan csökken. Én 
elégedett vagyok a végrehajtással. 14 millió forint volt az étkezési kintlévőség, mára ez nulla. Az 
iparűzési adóhátralék abból adódik, hogy a vállalkozások a 2018. évről bevallásukat 2019. május 
31-ig nyújtják be, így a március 15-ig esedékes előlegüket rendszerint nem fizetik be. Javaslom a 
tájékoztatást elfogadásra. Várom a napirendi ponttal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadja az adóbevételek alakulásáról szóló tájékoztatást. 
 
 
6. A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSE 
 
 
Nagy Gábor polgármester:  
A képviselők megkapták az írásos előterjesztést. Várom a kérdéseket, észrevételeket. 
Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok átfogó értékeléséről 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 
77/2019. (V.30.) határozata 

 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. 
§ (6) bekezdésében foglaltak szerint Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-
testülete megtárgyalta és jóváhagyja a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok 2018. évi ellátásáról készített átfogó értékelést. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy intézkedjen az értékelés Veszprém 
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére történő 
megküldéséről. 
 
Felelős:   Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2019. június 15. 
 



 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. május 30-i nyilvános ülésének jegyzőkönyve 

8

Az átfogó értékelés e jegyzőkönyv 5. melléklete 
 
 
7. NÉMETH ROLAND ÉS FELESÉGE ÉPÍTÉSI TELEK MEGVÁSÁRLÁSA IRÁNTI 
KÉRELMÉNEK MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Nagy Gábor polgármester:  
Munkamegbeszélésen nagyon részletesen áttárgyaltuk a kérelmüket, abban maradtunk, hogy 
értékesítjük a telket. Viszont a közművek kiépítése az ő dolguk, melyeknek nagy részét ingyen 
tudják bekötni. Az áram és a gáz bekötése ingyenes, a víz bekötésért kell az új tulajdonosnak 
fizetni.  
 
Andrónyi Miklós képviselő:  
Ahhoz ragaszkódjuk, hogy közművek bevezetése, csak az útburkolat alatt, fúrással történjen.  
 
Nagy Gábor polgármester:  
Természetesen. Írunk egy általános tájékoztatót, hogy ezen telkek milyen feltételekkel 
igényelhetők. Várom a napirendi ponttal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Nagy Gábor polgármester:  
Kérem, szavazzunk arról, hogy a kért építési telket Németh Roland és felesége részére 2019. 
szeptember 30. napjáig a képviselő-testület fenntartja! 
 
Az polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
78/2019. (V.30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő, a 
Nyirád, Szeptember 4. utca 911/85 helyrajzi számú építési telket 2019. szeptember 30. 
napjáig fenntartja Németh Roland és felesége, Németh-Káplár Dóra, Nyirád, Levendula u. 
6. szám alatti lakosok részére és kérelmére, tulajdonba adás céljából. 
 
 
Mivel a kérelmezők az ingatlan megvásárlását az új családi és otthonteremtési támogatás 
részükre történő megítélésétől tették függővé, ezért a képviselő-testület felhívja az 
ügyfeleket, hogy az építési telek iránti igényüket 2019. szeptember 30. napjáig 
véglegesítsék. Amint ez megtörténik, az önkormányzat saját költségén megrendeli 
ingatlanforgalmazó-értékbecslő szakértőnél az ingatlan értékbecslését, és ezt követően a 
képviselő-testület a soron következő ülésén megállapítja az ingatlan eladási árát, 
valamint dönt az ingatlan tulajdonba adásáról a kérelmezők részére. 
 
A képviselő-testület megbízza az polgármestert, hogy döntéséről az építkezni 
szándékozó ügyfeleket jelen határozat megküldésével tájékoztassa. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2019. június 30. 

 
 
8. Vegyes ügyek  
 
KMB iroda 
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Nagy Gábor polgármester:  
Munkamegbeszélésen beszéltünk már a szolgálati lakás alagsorában lévő Körzeti Megbízott Iroda 
használatba adásáról. A rendőrség vezetőivel a helyszíni bejárás megtörtént. Egyértelművé tették 
számunkra, hogy a szolgálati lakásrészre nem tartanak igényt, csak az irodai részre. Kérik, hogy 
határozzon a testület a használatba adáskor a bérleti díjról és arról, hogy a rezsi költségeket ki 
állja. Munkamegbeszélésen azt javasoltam, és ezen az állásponton vagyok most is, hogy bérleti 
díjat ne kérjünk, és mivel a víz nincs bevezetve az alagsorba, csak áram költség merül fel, ne 
kérjünk rezsi költséget sem. Havi szinten kb. 3.000 Ft költséget jelent az önkormányzatnak.  
 
Papp Attila képviselő:  
Javaslom, hogy egy év múlva a szerződés kerüljön felülvizsgálatra.  
 
Andrónyi Miklós képviselő:  
Amennyiben nincs kiépített almérő az alagsorban, javaslom a felszerelését.  
 
Nagy Gábor polgármester:  
Érdeklődni fogok az almérő kiépítésével kapcsolatban. Van még kérdéseteket, hozzászólásotok a 
napirendi ponttal kapcsolatban?  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Nagy Gábor polgármester:  
Kérem, szavazzunk arról, hogy a Nyirád, Szabadság u. 1/A. szám alatti szolgálati lakás 
alagsorában lévő Körzeti Megbízott Irodát az ajkai Rendőrkapitányság részesre térítésmenetes 
használatra átadja! 
 
Az polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
79/2019. (V.30.) határozata 

 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában 
lévő Nyirád, Szabadság u. 1/A. szám alatti szolgálati lakás alagsorában lévő Körzeti 
Megbízott Irodát 2019. június 1. napjától határozatlan időre az Ajkai 
Rendőrkapitányság részére (székhelye: 8400 Ajka, Rózsa Ferenc utca 1.) 
térítésmentes használatába adja. A felmerő rezsi költségeket Nyirád Község 
Önkormányzata vállalja.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a használatba adási szerződés 
megkötésére. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
Súlykorlátozás Alkotmány utca 
 
Nagy Gábor polgármester:  
Az Erdészettel szóbeli megállapodásunk volt arról, hogy az erőműbe szállító teherautók nem 
közlekednek az Alkotmány utcán keresztül. Ennek ellenére az utóbbi időben ismét itt közlekednek.  
Korábbi munkamegbeszélés alapján beszéltem az Erdészet vezetőjével az Alkotmány utcában 
kialakult helyzetről. Tájékoztattak, hogy az erőműi termelés befejeződött, így már a teherautók sem 
közlekednek az Alkotmány utcában. 
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Szabó Tamás telekügye 
 
Nagy Gábor polgármester:  
Tájékoztattalak benneteket, hogy Szabó Tamás a korábban megvásárolt telkéhez szeretne még 
területet vásárolni, vagy bérelni teniszpálya kialakítása céljából. Javaslom a testületnek, hogy egy 
helyszíni bejárást követően döntsünk ez ügyben.  
 
Andrónyi Miklós képviselő:  
Az egyházközség részéről megkerestek, azzal a problémával, hogy a plébánia előtt kamionok 
parkolnak, melynek következtében az épület fala megrepedt. A képviselőtestületnek el kellene 
érni, hogy kamionok ne parkolhassanak az épület előtt.  
 
Papp Attila képviselő:  
A Dózsa György utca mindkét felére ki kell helyezni teherautóval várakozni tilos táblát.  
 
Nagy Gábor polgármester:  
Várakozni tilos táblát kiegészítő táblával.  
 
Papp Attila képviselő:  
Offenbek Istvánék előtti kereszteződésbe kettő tükröt ki kell helyezni, mert balesetveszélyes. A 
közelmúltban is történt egy baleset.  
 
Nagy Gábor polgármester:  
Megoldást keresünk rá.  
 
Papp Attila képviselő:  
A horgásztavi út Nyirád felőli részén, az utolsó ház után nagy gödrök vannak kb 50 méter hosszan, 
ezeket fel kellene tölteni.  
 
Nagy Gábor polgármester:  
A Sás család kéréssel fordult önkormányzatunkhoz, mivel a garázsukat csak a hosszúcsapás felől 
tudják megközelíteni (így kaptak annak idején építési engedélyt a garázsra), hogy ezt az 
útszakaszt javítsuk ki. Javaslom, hogy a sümegi úttól Sás család bejárójáig dolomittal javítsuk ki a 
hosszúcsapást. Mivel belterületi útről van szó, az ő bejárásukat biztosítani kell. Egy kamion dolomit 
kb. 120.000 Ft-ba kerül.  
 
 
 
Megállapítom, hogy mai ülésünknek több napirendi pontja nincs. Köszönöm képviselő-társaim 
munkáját, az ülést 1800órakor bezárom. 
 
  
 
 


