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Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
(2018. december 31-ig hozott döntések)
Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelet 27.
§ (1) bekezdés e) pontjában előírtak szerint az alábbiakban adok tájékoztatást a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról:
74/2018. (X.18.) határozata A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala által
meghatározott és közzétett, az Ajkai járásban Nyirád településre vonatkozó, kötelező felvételt biztosító
általános iskolai körzethatár-tervezet elfogadása.
Nyirád település vonatkozásában a Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola (8454 Nyirád,
Szabadság utca 1., és 8454 Nyirád, Dózsa György utca 52/A.) került kijelölésre, melyet a képviselőtestület elfogadott. A polgármester a testület döntéséről határidőben értesítette a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalát.
75/2018. (X.18.) határozata A NEG Zrt-vel 2017. szeptember 17. napján az Önkormányzat közigazgatási
területén található korszerűtlen közvilágítási berendezések ajánlattevő költségén megvalósuló korszerűsítés,
a korszerűsített eszközök bérlése és üzemeltetése tárgyában kötött szerződés módosításának elfogadása.
A szerződés módosítást a NEG Zrt-vel aláírásra került.

76/2018. (X.18.) Nyirád belterület 911/55 hrsz-ú, természetben a Nyirád, Szeptember 4. utca 21. szám
alatt található, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan tulajdonjogának átruházása ½- ½ tulajdoni
arányban Szabó Tamás és Albrecht-Szabó Adrienn 8454 Nyirád, Sport u. 5. szám alatti lakosok részére.
A vevőkkel az adás-vételi szerződés megkötésre került.
77/2018. (X. 18.) határozata A Nyirádi Szociális Segítő Központ intézményvezetői állására benyújtott
pályázatok véleményezésére Eseti Szakértői Bizottságot létrehozása.
Az Eseti Szakértői Bizottságot a beérkezett pályázatok véleményezésére felkértük, a véleményt a
képviselő-testület tagjai megkapták.
78/2018. (X.18.) határozata A Nyirádi Szociális Segítő Központ intézményvezetőjének megbízásának
meghosszabbítása.
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A megbízás meghosszabbítását a törzskönyvi nyilvántartást vezető Magyar Államkincstárnál
bejelentettük.
80/2018. (XI.29.) határozata A Szakértői Bizottság véleményét is mérlegelve, a Szociális Segítő Központ
intézményvezetői (magasabb vezető) és egyben családgondozó feladatainak ellátására Molnárné Farkas
Rita kinevezése.
Molnárné Farkas Rita közalkalmazotti kinevezésének módosítása megtörtént.
81/2018. (XI.29.) határozata Pályázat kiírása nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére történő
kiválasztásra.
A pályázati kiírást a vállalkozóknak megküldtük, pályázati kiírásra nem érkezett pályázat.

82/2018. (XI.29.) határozata A 2018-2023. közötti időszakra készített Helyi Esélyegyenlőségi Program
elfogadása.
A polgármester a Helyi Esélyegyenlőségi Programot záradékolta.
85/2018. (XII.17.) határozata A Nyirádi Szociális Központ alapító okiratának módosítása.
A Szociális Segítő Központ alapító okiratának módosítását a Magyar Államkincstár bejegyzete.
Határozati javaslat:
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……….. határozata
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja / a következő módosítással fogadja el / a
következő kiegészítéssel fogadja el a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót.
Felelős: Nagy Gábor polgármester
Határidő:
azonnal
Kérem a Képviselő-testület tisztelt Tagjait beszámolóm megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
Nyirád, 2019. március 7.

