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A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: Módosítás: Megjegyzés: 
 

2020 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2020. (I.20.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag támogatja Balogh Szabolcs József r.törzsőrmester 
2020. március 1-jei hatállyal történő körzeti megbízotti megbízását. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről az Ajkai Rendőrkapitányságot (8400 Ajka, Rákóczi 
F. u. 1.) értesítse. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2020. február 4. 

 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2020. (I.20.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata (székhely: 8454 Nyirád, Szabadság utca 3.) ajánlatkérő Képviselő-testülete, a 
„Vállalkozási szerződés keretében kerékpárút építése a TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú, 
„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyirádon” elnevezésű projektben (1214) elnevezésű közbeszerzési 
eljárásban, a benyújtott ajánlatok bírálatát és értékelését követően a Bíráló Bizottság határozati javaslata alapján az 
alábbi döntést hozza:  

a) a Beck Mérnöki Menedzsment Kft. ajánlattevő benyújtott ajánlatát – figyelemmel arra, hogy a Kbt. 81.§ (5) 
bekezdése alapján az ajánlatkérő a Beck Mérnöki Menedzsment Kft. ajánlattevő benyújtott ajánlatát értékelte, 
azonban az ajánlatok bírálatát csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő 
tekintetében végezte el, ezért a Beck Mérnöki Menedzsment Kft. ajánlattevő ajánlatát nem bírálata le – a 
továbbiakban figyelmen kívül hagyja, 

b) a Terra Épker Hungária Kft. ajánlattevő benyújtott ajánlatát – figyelemmel arra, hogy a Kbt. 81.§ (5) 
bekezdése alapján az ajánlatkérő a Terra Épker. Hungária Kft. ajánlattevő benyújtott ajánlatát értékelte, azonban 
az ajánlatok bírálatát csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő tekintetében 
végezte el, ezért a Terra Épker Kft. ajánlattevő ajánlatát nem bírálta le – a továbbiakban figyelmen kívül hagyja, 

c) az SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft. ajánlattevő ajánlatát – figyelemmel arra, hogy az mindenben 
megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban 
előírtaknak, és a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságát igazolta – érvényesnek nyilvánítja; 

d) a közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja a Kbt. 53.§ (5) bekezdésére, valamint Kbt. 75. § (2) 
bekezdés b) pontjára figyelemmel. 

 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2020. (I.20.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntött a „a TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú, 

„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyirádon” elnevezésű projekt keretén belül” tárgyú, a Kbt. 115. § (1) 

bekezdése szerint lefolytatásra kerülő nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás megvalósítása során szükséges 
nyilatkozatok megtételére, szerződések aláírására, és a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Nagy Gábor polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2020. (I.20.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirádi Szociális Segítő Központ módosító okiratát és 
egységes szerkezetű alapitó okiratát az 1. és 2. melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja. 
 
A módosító okirat e határozat 1. melléklete, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat e 
határozat 2. melléklete. 
 

A képviselő-testület megbízza a jegyző helyettesítésével megbízott köztisztviselőt, hogy intézkedjen a Magyar 

Államkincstárnál a változások törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetéséről. 

 

Felelős:  Némethné Vratnik Irén jegyző helyettesítésével megbízott köztisztviselő 

Határidő:  2020. január 31. 
 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2020. (I.20.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében a pályázat benyújtására nyitva 
álló alprogramokat megismerte.  
 
Megállapítja, hogy a település legfontosabb célfeladata a Temető fejlesztése alprogram keretében a ravatalozó 
felújítása, bővítése. Megállapítja továbbá, hogy ezen alprogramra azonban csak abban az esetben kíván pályázatot 
benyújtani, amennyiben reális esélye van annak, hogy a megpályázható maximális támogatási összeget el tudja 
nyerni. 
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Kinyilvánítja, hogy amennyiben nincs lehetőség arra, hogy a Temető fejlesztése alprogram keretében pályázatot 
nyújtson be, akkor az alábbi három alprogram keretében kíván pályázatot benyújtani: 
a) Óvodafejlesztés alprogram  
b) Polgármesteri hivatal felújítása alprogram 
c) Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson egyeztetéseket abban a tárgyban, hogy a Magyar Falu Program 
Temető fejlesztése alprogram keretében Nyirád Község Önkormányzata a megpályázható legmagasabb támogatási 
összeget nyerhesse el. Amennyiben erre lehetőség van, akkor felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Magyar 
Falu Program Temető fejlesztési alprogram keretében pályázatot nyújtson be Nyirád Község Önkormányzata 
képviseletében és a pályázati eljárásban szükséges jognyilatkozatokat, intézkedéseket megtegye.  
 
Felhatalmazza továbbá a polgármestert arra, hogy amennyiben Nyirád Község Önkormányzata nem nyújt be 
pályázatot a Magyar Falu program Temető fejlesztése alprogramjára, akkor a Magyar Falu Program alábbi három 
alprogramja keretében nyújtson be pályázatot és tegyen meg minden szükséges jognyilatkozatot, intézkedést a 
sikeres pályázati eljárás lefolytatása érdekében: Óvodafejlesztés alprogram, Polgármesteri hivatal felújítása 
alprogram és Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására alprogram. 
 
Felkéri továbbá a polgármestert, hogy az ügyben tett egyeztetések eredményéről, a megtett intézkedéseiről a 
képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztassa. 

 

Felelős:  Nagy Gábor polgármester 

Határidő:  folyamatos 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2020. (II.13.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
 
69 131 841 Ft bevételi és 
69 131 841 Ft kiadási  
 
főösszeggel elfogadja a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését. 
 
Felelősök:  Nagy Gábor polgármester 

dr. Németh Mária Anita jegyző 
Határidő:  folyamatos, és 2020. december 31. 

 

  



NYIRÁD - NYÍLT ÜLÉSEK HATÁROZATAI 
 

2020. JANUÁR 1-JÉTŐL - 2024. DECEMBER 31-IG 
 

A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: Módosítás: Megjegyzés: 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért 
polgármester javaslatával, mely szerint a Nagycsaládosok Nyirádi Egyesülete a 2020. évben 200 000 Ft-tal megemelt 
támogatásban részesüljön. 

 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért 
polgármester javaslatával, mely szerint Nyirád Községi Sportegyesület alapfinanszírozását 1 153 400 Ft-ban állapítja 
meg. 

 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2020. (II.13.) határozata 

 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

61 755 618 Ft bevételi és 

61 755 618 Ft kiadási főösszeggel  

 

elfogadja a Nyirádi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetését. 

 

A Nyirádi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése 

beépül Nyirád Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésébe. 

 

Felelős:  Nagy Gábor polgármester és 

Bódisné Szencz Anikó a Nyirádi Nyitnikék Óvoda és Bölcsődevezetője 

Határidő: azonnal 
 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2020. (II.13.) határozata 

 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

31 760 311 Ft bevételi és 

31 760 311 Ft kiadási főösszeggel  

 

elfogadja a Nyirádi Szociális Segítő Központ 2020. évi költségvetését. 

 

A Nyirádi Szociális Segítő Központ, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése beépül 

Nyirád Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésébe. 

 

Felelős:  Nagy Gábor polgármester és 
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Molnárné Farkas Rita a Nyirádi Szociális Segítő Központvezetője 

Határidő: azonnal 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2020. (II.12.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a képviselő-testület 2020. évi munka- 
és üléstervét. 
A 2020. évi munka- és ülésterv jelen határozat 1. melléklete. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester és 
   dr. Németh Mária Anita jegyző 

Határidő:  folyamatos, ill. 2020. december 31. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2020. (II.13.) határozat 
1. melléklet 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi ülésterve a következő: 
 

A testületi 

ülés 

időpontja 

A napirendi ügyek 

 

Előkészítésért  

felelős és 

közreműködő 

tárgya: előadója:  

 

2020. február 

A 2020. évi munka- és ülésterv megtárgyalása polgármester jegyző 

A 2020. évi költségvetés megtárgyalása polgármester jegyző 

A polgármester 2020. évi szabadságolási 

ütemtervének megtárgyalása 

jegyző jegyző 

Pályázat kiírásának megtárgyalása civil szervezetek 

támogatására 

polgármester, 

jegyző 

polgármester, 

jegyző 

Iskolai körzethatárok véleményezése polgármester 

 

jegyző 

Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati 

Szabályzatának megtárgyalása 

jegyző jegyző 

A szociális igazgatásról, valamint a szociális és 

gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati 

rendelet módosítása 

jegyző polgármester, 

jegyző 
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A bölcsődei ellátásról, annak igénybevételéről és az 

intézményi térítési díj megállapításáról szóló rendelet 

megalkotása 

jegyző polgármester, 

jegyző 

Az Önkormányzat saját bevételeinek alapjául 

szolgáló díjakról szóló 77-3/2009. számú 

polgármesteri utasítás módosításának 

megtárgyalása 

polgármester polgármester 

A település belterületén kóbor állatok befogásával 

kapcsolatos feladatok megtárgyalása 

polgármester polgármester, 

jegyző 

Ingatlantulajdonosi feladatok elvégzésére irányuló 

kötelezések megtárgyalása 

polgármester polgármester, 

jegyző 

Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 

Működési Szabályzatának megtárgyalása 

jegyző jegyző 

 

2020. március 

Tájékoztató az átruházott hatáskörben a 

polgármester által hozott döntésekről 

polgármester jegyző 

Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról 

polgármester jegyző 

Az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének 

megtárgyalása 

jegyző jegyző 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

tekintetében az intézményi térítési díjak 

megállapításának megtárgyalása 

jegyző, 

SzSK vezetője 

SzSK vezetője, 

jegyző 

A Nyirádi Szociális Segítő Központ szakmai 

programja módosításának megtárgyalása 

SzSK vezetője SzSK vezetője, 

jegyző 

 

2020. április 

A község közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztató 

megtárgyalása 

 

körzeti megbízott 

polgármester, 

jegyző 

A 2019. évi zárszámadás és pénzmaradvány 

elszámolás megtárgyalása 

polgármester polgármester, 

jegyző 

 

2020. május 

A gyermekjóléti szolgálat működésének értékelése jegyző jegyző, 

SzSK vezetője 

Beszámoló a Nyirádi Szociális Segítő Központ 

működéséről 

 

SzSK vezetője SzSK vezetője, 

jegyző 

 

2020. június 

 

Tájékoztató az átruházott hatáskörben a 

polgármester által hozott döntésekről 

polgármester jegyző 

Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról 

polgármester jegyző 
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2020. 

szeptember 

Tájékoztató az önkormányzat 2020. I. félévi 

gazdálkodásáról 

polgármester polgármester, 

jegyző 

Tájékoztató az átruházott hatáskörben a 

polgármester által hozott döntésekről 

polgármester jegyző 

Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról 

polgármester jegyző 

Közmeghallgatás 

A település lakóinak tájékoztatása az önkormányzat 

2020. évi eredményeiről, 2020. évi terveiről, valamint 

a település környezeti állapotáról 

polgármester polgármester, 

jegyző 

Belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása - Civil 
szervezetek önkormányzati támogatás 
elszámolásának vizsgálata 

polgármester jegyző 

Belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása - Térítési 
díjak beszedésének vizsgálata 

polgármester jegyző 

Szociális célú tüzelőanyag támogatás jogosultsági 

feltételeinek kidolgozása  

polgármester polgármester, 

Németh Jenő 

képviselő 

2020. október A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak 

véleményezése 

polgármester jegyző 

Beszámoló a közös önkormányzati hivatal 

működéséről 

jegyző jegyző 

2020. 

november 

Civil szervezeteknek nyújtható támogatások 

felosztásáról megbeszélés 

polgármester polgármester 

 

2020. 

december 

Tájékoztató az átruházott hatáskörben a 

polgármester által hozott döntésekről 

polgármester jegyző 

Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról 

polgármester jegyző 

Az önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési terve polgármester jegyző 

A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 

köztisztviselőinek illetményalapjáról szóló rendelet 

megalkotása 

jegyző jegyző 

A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 

köztisztviselőinek illetménykiegészítéséről szóló 

rendelet megalkotása 

jegyző jegyző 

A 2021. évi munka- és ülésterv megtárgyalása polgármester polgármester, 

jegyző 
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Belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása - 

Önkormányzati házipénztári pénzkezelés vizsgálata 

polgármester jegyző 

 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
   dr. Németh Mária Anita jegyző 
Határidő:  folyamatos, ill. 2020. december 31. 

 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2020. (II.13.) 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 2., 4. 2 nap 

Május 27. 1 nap 

Június 15–26. 10 nap 

Augusztus 10–24.  9 nap 

Szeptember 3-4. 2 nap 

Október 21–26.  3 nap 

December 16– 23., 28-31. 10 nap 

Összesen: 41 nap 

 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester és 

dr. Németh Mária Anita jegyző 
Határidő:  folyamatos 

 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2020. (II.13.) határozata 

 

  



NYIRÁD - NYÍLT ÜLÉSEK HATÁROZATAI 
 

2020. JANUÁR 1-JÉTŐL - 2024. DECEMBER 31-IG 
 

A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: Módosítás: Megjegyzés: 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Egységes Közszolgálati 
Szabályzatát jóváhagyja.  
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a Szabályzatot a Hivatal köztisztviselőivel ismertesse meg. 
 

Határidő:  2020. február 14. 

Felelős:  dr. Németh Mária Anita jegyző 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2020. (II.12.) 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:  2020. február 25. 
 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2020. (II.12.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Pápai Tankerületi Központ által meghatározott és 
közzétett, az Ajkai járásban Halimba településre, a 2020/2021. tanévre elkészített tervezettel, mely szerint a település 
teljes közigazgatási területére vonatkozóan a kötelező felvételt biztosító általános iskola: 
 
037118 – Nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola 
8454 Nyirád, Szabadság utca 1. 
8454 Nyirád, Dózsa György utca 52/A. 
 
Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola Dr. Szalai Miklós Tagintézménye 
8452 Halimba, Petőfi Sándor utca 39. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület határozatát a Pápai Tankerületi Központnak küldje meg. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2020. február 15. 

  



NYIRÁD - NYÍLT ÜLÉSEK HATÁROZATAI 
 

2020. JANUÁR 1-JÉTŐL - 2024. DECEMBER 31-IG 
 

A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: Módosítás: Megjegyzés: 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2020. (II.12.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és tudomásul veszi a bölcsődei és 
gyermekétkeztetési normatívát alátámasztó dokumentáció ellenőrzése tárgyában 2020. januárjában Nyirád Község 
Önkormányzatánál és költségvetési szerveinél megtartott belső ellenőrzés megállapításait.  
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2020. (II.13.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete nem támogatja a Hősök Ligetére emlékére készítendő emléktábla 
elhelyezését oly módon, hogy az iskolakerítést a jogi határig visszabontva, a létrejövő új közterületen legyen a Hősök 
Ligetére emléktető emléktábla elhelyezve. 
 

 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2020. (II.13.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, hogy a Hősök Ligete tiszteletére készítendő 
emléktábla kerüljön elhelyezésre oly módon, hogy annak helye az iskolaudvaron kerüljön kijelölésre a jelenlegi 
iskolakerítés megtartása mellett. 
 
Az emléktábla végleges helyéről ismételt egyeztetést és a hely pontos megjelölését követően később hoz döntést. 
 
Felkéri Németh Jenő képviselőt, hogy az emléktábla elhelyezésével kapcsolatos folyamatot koordinálja. 
 
Felelős: Németh Jenő képviselő 
Határidő:  folyamatos 

 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
17/2020. (II.12.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú, „Fenntartható 
települési közlekedésfejlesztés Nyirádon” elnevezésű projekt keretén belül” tárgyú projekt megvalósítására – 
tekintettel arra, hogy az előző közbeszerzési eljárás eredménytelen volt – ismételten közbeszerzési eljárást, 
mégpedig a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti 
nyílt közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni. 

  



NYIRÁD - NYÍLT ÜLÉSEK HATÁROZATAI 
 

2020. JANUÁR 1-JÉTŐL - 2024. DECEMBER 31-IG 
 

A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: Módosítás: Megjegyzés: 
 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete „a TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú, 
„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyirádon” elnevezésű projekt keretén belül” tárgyú, a Kbt. 115. § (1) 
bekezdése szerint lefolytatásra kerülő nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és közbeszerzési 
dokumentációját az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal megegyezően jóváhagyja és egyben dönt az eljárás 
megindításáról. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás során szükséges valamennyi intézkedést és 
jognyilatkozatot megtegye. 
 

Felelős: Nagy Gábor polgármester és 
  dr. Németh Mária Anita jegyző 
Határidő: folyamatos 

 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
18/2020. (II.12.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete „a TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú, 
„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyirádon” elnevezésű projekt keretén belül” tárgyú projekt keretében a 
Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti eljárásrendben lefolytatandó közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési bíráló 
bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja meg: 
- jogi szakértelem: dr. Németh Mária Anita jegyző/BB elnök 
- pénzügyi szakértelem: Albrecht Dóra Vanessza pénzügyi ügyintéző/BB tag 
- a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Zsigrai Bence okleveles építőmérnök Veszprémi Tervező Kft. 
/Veszprém, Jutasi út 21./ BB tag 
- közbeszerzési szakértelem: dr. Csizmadia Laura felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Őszy 
Közbeszerzési Tanácsadó Kft./BB tag 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
 dr. Németh Mária Anita jegyző 
 

 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
19/2020. (II.12.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú, „Fenntartható 
települési közlekedésfejlesztés Nyirádon” elnevezésű projekt keretén belül” tárgyú, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerint 
lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárásban az alábbi öt gazdasági szereplőt kívánja ajánlattételre felkérni: 

 

  



NYIRÁD - NYÍLT ÜLÉSEK HATÁROZATAI 
 

2020. JANUÁR 1-JÉTŐL - 2024. DECEMBER 31-IG 
 

A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: Módosítás: Megjegyzés: 
 

1. BECK Mérnöki Menedzsment Kft.  
8200 Veszprém, Jutasi út 21. 
adószám: 24123150-2-19 
 

2. Dunántúli Magasépítő Kft. 
8360 Keszthely, Rákóczi u. 3.  
adószám: 14760381-2-20 
 

3. TERRA ÉPKER HUNGÁRIA Kft. 
8360 Keszthely, Martinovics Ignác u. 3.  
adószám: 24120638-2-20 
 

4. SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft. 
8300 Tapolca, Gyulakeszi u. 8. 
adószám: 12656189-2-19 
 

5. NEXT-ROYAL Építőipari és Szolgáltató Kft. 
8360 Keszthely, Bercsényi u. 65/B. 1/16. 
adószám: 23287475-2-20 

 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
  dr. Németh Mária Anita jegyző 
Határidő:  folyamatos 

 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
20/2020. (II.12.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi szolgáltatási 
tervét elfogadja. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
  Girán Beatrix Dóra művelődésszervező 
Határidő: folyamatos 

 

  

21/2020. (III.12.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nyilvános, rendkívüli ülés napirendját az alábbiak szerint 
állapítja meg:  
 

  



NYIRÁD - NYÍLT ÜLÉSEK HATÁROZATAI 
 

2020. JANUÁR 1-JÉTŐL - 2024. DECEMBER 31-IG 
 

A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: Módosítás: Megjegyzés: 
 

1. TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú, „Fenntartható települési 

közlekedésfejlesztés Nyirádon” elnevezésű projekt keretén belül nyílt 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 

Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

2. Civil szervezetek által benyújtott pályázatok elbírálása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester  
 

3. Az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása 
Előterjesztő: dr. Németh Mária Anita jegyző 
 

4. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról szóló 
rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

5. A szociális igazgatásról, valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
szóló önkormányzati rendelet módosításának előkészítése 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

6. Vegyes ügyek 
 

 

22/2020. (III.12.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nyirádi székhelyű civil szervezetek számára, nyirádi lakosok 

érdekében megvalósuló programjaikhoz, céljaikhoz, éves működési kiadásaik finanszírozásához meghirdetett 

pályázat benyújtási határidejét 2020. március 16. 12.00 óráig meghosszabbítja.  

 

A pályázati kiírás e határozat melléklete. 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati kiírás közzétételéről. 

 

Felelős: Nagy Gábor polgármester 

Határidő: azonnal 
 

 

  

23/2020. (III.12.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról 

szóló 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati rendelet), valamint a 12/2020. (II.13.) 

  



NYIRÁD - NYÍLT ÜLÉSEK HATÁROZATAI 
 

2020. JANUÁR 1-JÉTŐL - 2024. DECEMBER 31-IG 
 

A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: Módosítás: Megjegyzés: 
 

képviselő-testületi határozattal kiírt pályázati felhívás szerint, a benyújtott pályázata alapján a Mozgássérültek 

Veszprém Megyei Egyesülete (8200 Veszprém, Budapest u.16., képviseli: Hegedűs Józsefné elnök) részére 2020. 

évben 50.000 Ft működési támogatásra, valamint 19.120 Ft falubusz igénybevételéhez összesen 69.120 azaz 

hatvankilencezer-százhúsz forint pályázati támogatást nyújt. 

 

Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott részére 2020. április 20. napjáig, melynek 

fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2020. 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:  2020. április 20. 
 

 

24/2020. (III.12.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

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 

 

  

25/2020. (III.12.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról 

szóló 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati rendelet), valamint a 12/2020. (II.13.) 

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 2020. évben 150.000 

Ft működési támogatásra, 450.000 Ft kulturális programok támogatásra, 450.000 Ft helyi rendezvények 

támogatására, valamint 34.320 Ft falubusz igénybevételéhez összesen 1.084.320 Ft azaz egymillió-

nyolcvannégyezer-háromszázhúsz forint támogatást nyújt. 

 

Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott részére 2020. április 20. napjáig, melynek 

fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésében, az „egyéb működési célú támogatások 

államháztartáson kívülre civil szervezeteknek” rovat terhére biztosítja. 

 

  



NYIRÁD - NYÍLT ÜLÉSEK HATÁROZATAI 
 

2020. JANUÁR 1-JÉTŐL - 2024. DECEMBER 31-IG 
 

A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: Módosítás: Megjegyzés: 
 

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:  2020. április 20. 

 

26/2020. (III.12.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról 

szóló 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati rendelet), valamint a 12/2020. (II.13.) 

képviselő-testületi határozattal kiírt pályázati felhívás szerint, a benyújtott pályázata alapján a Nyirádi Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület (8454 Nyirád, Szabadság utca 3., képviseli: Németh András elnök) részére 2020. évben 300.000 

Ft azaz háromszázezer forint pályázati támogatást nyújt működési célú felhasználásra. 

 

Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott részére 2020. április 20. napjáig, melynek 

fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2020. 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:  2020. április 20. 
 

  

27/2020. (III.12.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról 

szóló 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati rendelet), valamint a 12/2020. (II.13.) 

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 2020. 

évben 300.000 Ft azaz háromszázezer forint pályázati támogatást nyújt működési célú felhasználásra. 

 

Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott részére 2020. április 20. napjáig, melynek 

fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésében, az „egyéb működési célú támogatások 

államháztartáson kívülre civil szervezeteknek” rovat terhére biztosítja. 

 

  



NYIRÁD - NYÍLT ÜLÉSEK HATÁROZATAI 
 

2020. JANUÁR 1-JÉTŐL - 2024. DECEMBER 31-IG 
 

A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: Módosítás: Megjegyzés: 
 

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:  2020. április 20. 
 

28/2020. (III.12.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról 

szóló 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati rendelet), valamint a 12/2020. (II.13.) 

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 2020. évben 

700.000 Ft azaz hétszázezer forint pályázati támogatást nyújt kulturális célú felhasználásra. 

 

Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott részére 2020. április 20. napjáig, melynek 

fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2020. 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:  2020. április 20. 
 

  

29/2020. (III.12.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról 

szóló 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati rendelet), valamint a 12/2020. (II.13.) 

képviselő-testületi határozattal kiírt pályázati felhívás szerint, a benyújtott pályázata alapján a Kék Cinke Alapítvány 

(8454 Nyirád, Széchenyi u. 36., képviseli: Bódisné Szencz Anikó) részére 2020. évben 410.000 Ft helyi rendezvények 

támogatására, valamint 13.000 Ft falubusz igénybevételéhez összesen 423.000 Ft azaz négyszáz-huszonháromezer 

forint pályázati támogatást nyújt. 

 

Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott részére 2020. április 20. napjáig, melynek 

fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésében, az „egyéb működési célú támogatások 

államháztartáson kívülre civil szervezeteknek” rovat terhére biztosítja. 

 

  



NYIRÁD - NYÍLT ÜLÉSEK HATÁROZATAI 
 

2020. JANUÁR 1-JÉTŐL - 2024. DECEMBER 31-IG 
 

A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: Módosítás: Megjegyzés: 
 

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: 2020. április 20. 
 

30/2020. (III.12.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról 

szóló 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati rendelet), valamint a 12/2020. (II.13.) 

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 2020. évben 300.000 Ft 

működéséi támogatásra, valamint 100.000 Ft helyi rendezvények támogatásra összesen 400.000 Ft azaz 

négyszázezer forint pályázati támogatást nyújt.  

 

Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott részére 2020. április 20. napjáig, melynek 

fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2020. 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:  2020. április 20. 
 

  

31/2020. (III.12.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról 

szóló 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati rendelet), valamint a 12/2020. (II.13.) 

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 2020. évben 1.130.000 Ft 

működési támogatásra, valamint 30.000 Ft falubusz igénybevételére összesen 1.160.000 Ft azaz egymillió-

százhatvanezer forint pályázati támogatást nyújt. 

 

Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott részére 2020. április 20. napjáig, melynek 

fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésében, az „egyéb működési célú támogatások 

államháztartáson kívülre civil szervezeteknek” rovat terhére biztosítja. 

  



NYIRÁD - NYÍLT ÜLÉSEK HATÁROZATAI 
 

2020. JANUÁR 1-JÉTŐL - 2024. DECEMBER 31-IG 
 

A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: Módosítás: Megjegyzés: 
 

 

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:  2020. április 20. 
 

32/2020. (III.12.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége miatt kizárja Papp Attila képviselőt a 

Nyirád Polgárőr Egyesület pályázati támogatásáról szóló döntésből. 

 

Felelős:  Nagy Gábor polgármester 

Határidő:  azonnal 
 

  

33/2020. (III.12.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról 

szóló 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati rendelet), valamint a 12/2020. (II.13.) 

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 2020. évre 220.000 Ft működési 

támogatás, valamint 20.000 Ft falubusz igénybevételéhez összesen 240.000 Ft azaz kettőszáznegyvenezer forint 

pályázati támogatást nyújt. 

 

Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott részére 2020. április 20. napjáig, melynek 

fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2020. 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:  2020. április 20. 
 
 
 
 

  



NYIRÁD - NYÍLT ÜLÉSEK HATÁROZATAI 
 

2020. JANUÁR 1-JÉTŐL - 2024. DECEMBER 31-IG 
 

A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: Módosítás: Megjegyzés: 
 

34/2020. (III.12.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról 

szóló 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati rendelet), valamint a 12/2020. (II.13.) 

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 2020. évben 315.000 Ft 

azaz háromszáztizenötezer forint pályázati támogatást nyújt működési célú felhasználásra. 

 

Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott részére 2020. április 20. napjáig, melynek 

fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2020. 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:  2020. április 20. 
 

  

35/2020. (III.12.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervét elfogadja.  

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a közbeszerzési tervet a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (2) bekezdés 

a) pontjában előírt rendelkezéseknek megfelelően tegye közzé. 

 

Felelős: dr. Németh Mária Anita jegyző 

Határidő: 2020. március 31.  
 

  

36/2020. (III.12.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról 
szóló rendelet-tervezetet elfogadja és 2/2020. (III.25.) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja. 
 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért 
a polgármester javaslatával, mely szerint „nem állapítható meg települési támogatás annak az aktív korú személynek, 
aki maga vagy a családjában, háztartásában élő személy álláskeresőként, illetve munkanélküliként 
munkahelykeresés céljából nem működik együtt a kormányhivatal járási hivatalának hatáskörrel rendelkező 
szervezeti egységével. Rendszeresen nyújtott települési támogatás esetén az együttműködésnek a támogatás 

  



NYIRÁD - NYÍLT ÜLÉSEK HATÁROZATAI 
 

2020. JANUÁR 1-JÉTŐL - 2024. DECEMBER 31-IG 
 

A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: Módosítás: Megjegyzés: 
 

folyósításának időtartama alatt fenn kell állnia. A települési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell az 
együttműködést igazoló dokumentumot.” 

 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért 
a polgármester javaslatával, mely szerint megszűnik 2020. április 30. napjával a 18. életévet betöltött tartósan beteg 
hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési ápolási támogatás. 
 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért 
a polgármester javaslatával, mely szerint a rendkívüli települési támogatás egyszeri összege alkalmanként nem 
haladhatja meg a negyvenezer forintot.  
 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett 
egyetért a polgármester javaslatával, mely szerint a települési temetési támogatás a jövőben is szerepeljen az 
önkormányzati rendeletben, mint szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátás. 
 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért 
a polgármester javaslatával, mely szerint a rendelet kiegészül az alábbiakkal: „a rendelet hatálya kiterjed a Nyirád 
községben állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Nyirádon élő magyar állampolgárokra, bevándoroltakra, 
letelepedettekre, hontalanokra, továbbá a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert 
személyekre”. 
 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett 
egyetért a polgármester javaslatával, mely szerint a települési temetési támogatásra az jogosult, ahol a kérelmező 
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kettőszázezer forintot. 
 

  

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett 
egyetért a polgármester javaslatával, mely szerint a települési szülési támogatásra az jogosult, ahol a kérelmező 
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kettőszázezer forintot. 
 

  

37/2020. (III.12.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirádi Községi Sportegyesület (8454 Nyirád, Szabadság u. 3.) 

részére az 59/2019. (IV.11.) határozatával megállapított 2020. évi TAO pályázat önrész különbözetét 82.573 Ft, azaz 

nyolcvankettőezer-ötszázhetvenhárom forint összegben biztosítja. 

 

A képviselő-testület a különbözet fedezetét az önkormányzat 2020. évi költségvetésében az általános tartalék terhére 

biztosítja. 

 

Felelős: Nagy Gábor polgármester 

  



NYIRÁD - NYÍLT ÜLÉSEK HATÁROZATAI 
 

2020. JANUÁR 1-JÉTŐL - 2024. DECEMBER 31-IG 
 

A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: Módosítás: Megjegyzés: 
 

Határidő: 2020. március 31. 
 

   

50/2020. (VI.30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nyilvános ülés napirendját az alábbiak szerint állapítja meg:  
 

1. Tájékoztatás a veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri intézkedésekről, döntésekről  
Előadó: Nagy Gábor polgármester 
 

2. Beszámoló az átruházott hatáskörben a polgármester által hozott döntésekről 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester  
 

3. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester  
 

4. A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése módosításának megtárgyalása 
Előterjesztő: dr. Németh Mária Anita jegyző 
 

5. Beszámoló a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi gazdálkodásáról 
Előterjesztő: dr. Németh Mária Anita jegyző 
 

6. Az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelete módosításának megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

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

8. Pályázat benyújtásának megtárgyalása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatásra 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester  
 

9. Illés Norbert és Németh Nikolett építési telek megvásárlása iránti kérelmének megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

10. Vegyes ügyek 

• Testépítő Klub kérelme 

• Béke utcai járda önrész biztosítása 

• Németh Jenő képviselő településfejlesztési javaslatai  

• Németh Jenő képviselő kérelme tiszteletdíj átvezetésére 

  



NYIRÁD - NYÍLT ÜLÉSEK HATÁROZATAI 
 

2020. JANUÁR 1-JÉTŐL - 2024. DECEMBER 31-IG 
 

A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: Módosítás: Megjegyzés: 
 

• nyári tábor költségeinek jóváhagyása 

• Falunap költségkeretének jóváhagyása 

• művelődési ház festésének kérdése 

• Tájékoztatás az adóbevételek alakulásáról (Fibrotermica Hungary Kft. adótartozás elengedése) 
 

 

51/2020. (VI.30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri 
intézkedésekről, döntésekről szóló tájékoztatót. 
 

  

52/2020. (VI.30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az átruházott hatáskörben a polgármester által hozott 
döntésekről szóló beszámolót. 
 

  

53/2020. (VI.30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót. 
 

  

54/2020. (VI.30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi 
költségvetésének módosítását 
 

 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 

Bevétel 48 762 200 58 914 828 

Kiadás 48 762 200 58 914 828 

 
Ft főösszeggel elfogadja. 
 

  

55/2020. (VI.30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi teljesítéséről 
szóló beszámolót 
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A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: Módosítás: Megjegyzés: 
 

 Eredeti előirányzat (Ft) Módosított előirányzat (Ft) Teljesítés(Ft) 

Bevétel 48 762 200 58 914 828 55 292 883 

Kiadás 48 762 200 58 914 828 55 292 257 

 
főösszeggel elfogadja. 
 

56/2020. (VI.30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és 9/2020. (VII.2.) számon önkormányzati 
rendeletei közé iktatja. 
 

  

57/2020. (VI.30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyirádi Szociális Segítő Központ 2019. évi teljesítéséről 
szóló beszámolót 
 

 Eredeti előirányzat 
(Ft) 

Módosított előirányzat 
(Ft) 

Teljesítés (Ft) 

Bevétel 42 221 593 35 288 687 32 847 985 

Kiadás 42 221 593 35 288 687 32 797 188 

 
főösszeggel elfogadja. 
 

  

58/2020. (VI.30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyirádi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde 2019. évi teljesítéséről 
szóló beszámolót 
 

 Eredeti előirányzat (Ft) Módosított előirányzat (Ft) Teljesítés (Ft) 

Bevétel 47 563 220 56 153 638 53 702 122 

Kiadás 47 563 220 56 153 638 53 701 537 

 
főösszeggel elfogadja. 
 
 
 
 

  



NYIRÁD - NYÍLT ÜLÉSEK HATÁROZATAI 
 

2020. JANUÁR 1-JÉTŐL - 2024. DECEMBER 31-IG 
 

A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: Módosítás: Megjegyzés: 
 

59/2020. (VI.30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirád Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési 
zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és 10/2020. (VII.2.) számon önkormányzati rendeletei közé 
iktatja. 
 

  

60/2020. (VI.30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

 
Nyirád Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország 2020. évi központi 
költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázatra. 
 
Pályázati alcélok: 
c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása. 
 
c) Petőfi Sándor utca 843 hrsz. (312 m hossz) felújítása: 
A beruházás összes költsége: 12 905 695 Ft 
Igényelt pályázati támogatás: 10 969 841 Ft 
Az önkormányzat által biztosított saját forrás összege: 1 935 854 Ft 
 
 
Igényelt pályázati támogatás összesen: 10 969 841 Ft 
 
Az önkormányzat által biztosított saját forrás összege: 1 935 854 Ft 
 
A képviselő-testület az összesen 1 935 854 Ft azaz egymillió-kilencszázharmincötezer-nyolcszázötvennégy forint 
önerő fedezetét az önkormányzat 2020. évi költségvetésében, az előző évi maradvány terhére biztosítja.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról intézkedjen. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: 2020. július 10.  
 

  

61/2020. (VI.30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő, a Nyirád, Szeptember 4. utca 

911/84 helyrajzi számú építési telket értékesítésre kijelöli Illés Norbert 8454 Nyirád, Kossuth Lajos utca 34. és Németh 

Nikolett 8400 Ajka, Fő u. 10. szám alatti lakosok részére és kérelmére, tulajdonba adás céljából. 

 

  



NYIRÁD - NYÍLT ÜLÉSEK HATÁROZATAI 
 

2020. JANUÁR 1-JÉTŐL - 2024. DECEMBER 31-IG 
 

A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: Módosítás: Megjegyzés: 
 

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 a polgármestert, hogy döntéséről az építkezni szándékozó ügyfeleket jelen határozat 

megküldésével tájékoztassa. 

 

Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2020. július 20. 
 

62/2020. (VI.30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot 
Szabóné Sós Éva Nyirád, Szabadság u. 10. szám alatti lakossal, és tárgyaljon arról, hogy a Nyirád, Szabadság u. 
10. szám alatti ingatlant Nyirád Község Önkormányzata megvásárolja falumúzeum kialakítása céljából. 
 
Felhatalmazza továbbá a polgármestert arra, hogy mérje fel, hogy mekkora összegbe kerül a Nyirád, Dózsa György 
utca 49. szám alatti ingatlan felújítása, átalakítása. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a két ingatlan tekintetében elvégzett feladatokról tájékoztassa a képviselő-testületet. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2020. október 31. 
 

  

63/2020. (VI.30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Via Vomito Mélyépítő és Szolgáltató Kft. (8200 Veszprém, 
Kádártai út 27.) árajánlata alapján megrendeli a Nyirád, Béke utcai járda felújítását 560m hosszúságban és 1,30m 
szélességben, 6 870 327 Ft azaz hatmilliónyolcszázhetvenezer-háromszázhuszonhét forint összegért. 
 
A képviselő-testület a beruházás összköltségéből bruttó 3 998 976 Ft-ot azaz hárommillió-
kilencszázkilencvennyolcezer-kilencszázhetvenhat forintot a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, 
Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása című, MFP-BJA/2019 kódszámú elnyert pályázat 
terhére biztosítja, bruttó 2 000 000 Ft-ot, azaz kettőmillió forintot a 2020. évi költségvetésében az Ingatlanok felújítása 
keret terhére, bruttó 1 000 000 Ft-ot, azaz egymillió forintot az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. 
(II.24.) önkormányzat rendelet 10. melléklete Általános tartalék jogcíme terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 

  



NYIRÁD - NYÍLT ÜLÉSEK HATÁROZATAI 
 

2020. JANUÁR 1-JÉTŐL - 2024. DECEMBER 31-IG 
 

A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: Módosítás: Megjegyzés: 
 

Határidő: 2020. augusztus 31. 
 

64/2020. (VI.30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal a javaslattal, hogy a Nyirád, Széchenyi utca padka 
támasztási munkálatokat még az idei évben el kell végezni.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a munkák elvégzéséhez szükséges dolomitot rendelje meg, 
és szervezze meg a munkálatok elvégzését, majd számoljon be a képviselő-testületnek.  
 
A képviselő-testület a munkáltok költségét az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) 
önkormányzat rendelet 10. melléklete Általános tartalék jogcíme terhére biztosítja. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: 2020. október 31. 
 

  

65/2020. (VI.30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete nem támogatja a polgármester javaslatát, mely szerint a Park 
utcában kialakításra kerülő járda építési terveit elkészíttesse 315 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 400 050 Ft összegért. 
 

  

66/2020. (VI.30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a polgármester javaslatával, mely szerint a temető előtti 
2 személyes mozgáskorlátozott parkoló építési terveit elkészíttesse 135 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 171 450 Ft 
összegért. 
 
A képviselő-testület az építési tervek költségét az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) 
önkormányzat rendelet 10. melléklete Általános tartalék jogcíme terhére biztosítja. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: 2020. október 31. 
 

  

67/2020. (VI.30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete nem támogatja Németh Jenő képviselő javaslatát, mely szerint a 
Bányász utcai buszmegálló betonalapja kerüljön meghosszabbításra, esővédő fedél kerüljön kialakításra és az 
aljzatban lévő esővíz elvezetőcső kerüljön elhelyezésre a fenékszintre. 
 

  

68/2020. (VI.30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT   



NYIRÁD - NYÍLT ÜLÉSEK HATÁROZATAI 
 

2020. JANUÁR 1-JÉTŐL - 2024. DECEMBER 31-IG 
 

A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: Módosítás: Megjegyzés: 
 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a polgármester javaslatával, mely szerint a polgármester 
szerezzen be szakmai szempontrendszert a Volánbuszt Zrt.-től egy, hatályos jogszabályoknak megfelelően 
kialakítandó buszmegállóval kapcsolatban. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: 2020. október 31. 
 

69/2020. (VI.30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete nem támogatja Németh Jenő képviselő javaslatát, mely szerint a 
Béke tér teljes felújítása – mely magában foglalja a térköves járda és terek, ivókút és a közvilágítás kiépítését - 
megvalósuljon. 
 

  

70/2020. (VI.30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elutasítja Németh Jenő képviselő javaslatát, mely szerint a József 
Attila utca páros oldalán lévő utolsó átereszt nagyobbítsa meg az önkormányzat. 
 

  

71/2020. (VI.30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elutasítja Németh Jenő képviselő javaslatát, mely szerint a József 
Attila utca Búzavirág utca kereszteződésében lévő átereszt az önkormányzat cserélje nagyobb keresztmetszetűre és 
helyezze a folyásfenékre. 
 

  

72/2020. (VI.30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a polgármester javaslatát, mely szerint a József Attila 
utca Búzavirág utca kereszteződésében lévő áteresznél utófeneket építtessen az önkormányzat. 
 
A képviselő-testület a beruházás költségét az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) 
önkormányzat rendelet 10. melléklete Általános tartalék jogcíme terhére biztosítja. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: 2020. október 31. 
 
 
 
 

  

73/2020. (VI.30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT   



NYIRÁD - NYÍLT ÜLÉSEK HATÁROZATAI 
 

2020. JANUÁR 1-JÉTŐL - 2024. DECEMBER 31-IG 
 

A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: Módosítás: Megjegyzés: 
 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy szólítsa fel a Nyirád, József Attila utca 12. 
és 14. szám alatti ingatlanok tulajdonosait a kapubejárók rendezésére és a csapadékvíz elvezető árokban az 
átereszek 500 cm átmérőjűre történő cseréjére. 
 
Kinyilvánítja, hogy a munkadíj költségeit átvállalja, az anyagköltség ellenben az ingatlantulajdonosokat terheli. 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy az intézkedések megtételéről legkésőbb 2020. október 31-ig tájékoztassa a képviselő-
testületet. 
 
A képviselő-testület a munkadíj költségét az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) 
önkormányzat rendelet 10. melléklete Általános tartalék jogcíme terhére biztosítja. 
 
Felelős: dr. Németh Mária Anita jegyző 
Határidő: 2020. október 31. 
 

74/2020. (VI.30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az EFOP-1.5.2-16-2017-00007 azonosítószámú „Humán 
közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében” című pályázat keretében megvalósuló önkormányzati nyári tábor 
költségeinek fedezéséhez 600 000 Ft, azaz hatszázezer forint önerőt biztosít. 
 
A képviselő-testület az önerő fedezetét az önkormányzat 2020. évi költségvetésében az általános tartalék terhére 
biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2020. augusztus 31. 
 

  

75/2020. (VI.30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az EFOP-1.5.2-16-2017-00007 azonosítószámú „Humán 
közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében” című pályázat keretében megvalósuló 2020. évi falunap költségeinek 
fedezéséhez 500 000 Ft-os, azaz ötszázezer forintos keretet biztosít. 
 
A képviselő-testület az 500 000 Ft-os keret fedezetét az önkormányzat 2020. évi költségvetésében az általános 
tartalék terhére biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2020. szeptember 12. 

  

76/2020. (VI.30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT   



NYIRÁD - NYÍLT ÜLÉSEK HATÁROZATAI 
 

2020. JANUÁR 1-JÉTŐL - 2024. DECEMBER 31-IG 
 

A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: Módosítás: Megjegyzés: 
 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szabó Norbert (8454 Nyirád, Rákóczi utca 2.) vállalkozó 
árajánlata alapján megrendeli a Művelődési Ház festési munkálatait 1 810 000 Ft azaz egymillió-nyolcszáztízezer 
forint összegben. 
 
A képviselő-testület a felújítás fedezetét az önkormányzat 2020. évi költségvetésében az általános tartalék terhére 
biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: 2020. szeptember 10. 
 

77/2020. (VI.30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy szerződést kössön Szabóné 
Papp Csilla 8454 Nyirád, Nyírfa utca 23. szám alatti lakossal a térfigyelő kamerarendszernek a falu Sümeg felé eső 
határában levő kamerájának elhelyezése és áramellátása fejében nyújtott kompenzáció tárgyában. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: 2020. szeptember 10. 
 

  

78/2020. (VII.28.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nyilvános, rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint 
állapítja meg:  
 

1. Pályázat benyújtásának megtárgyalása a közművelődési érdekeltségnövelő 

támogatásra 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester  
 

 

  

79/2020. (VII.28.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország 2020. évi központi 

költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 4. a) pontjában foglaltak szerinti közművelődési 

érdekeltségnövelő támogatásra. 

 

A pályázat célja az önkormányzat tulajdonában lévő Ady Endre Művelődési Ház – közösségi színtér –épületének 

(címe: 8454 Nyirád, Petőfi Sándor u. 18.) karbantartása. 

 

  



NYIRÁD - NYÍLT ÜLÉSEK HATÁROZATAI 
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A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: Módosítás: Megjegyzés: 
 

A képviselő-testület a következő fejlesztés megvalósításáról dönt: 

 

Beszerezni kívánt eszközök megnevezése Bruttó ár (Ft) 

Művelődési házunkban 20 éve nem volt festés. Projektünk segítségével a 
színháztermet, folyosókat, klubhelyiségeket, kívánjuk kifesteni olyan módon, 
hogy azok ismét gondozott, méltó szintérként szolgálhassák községünk 
kulturális rendezvényeit. Ennek érdekében a falfelületek a festés előtt szükség 
esetén glettelve, hálózva, mély-alapozva lesznek. 

2.345.000 Ft 

összesen: 2.345.000 Ft 

 

Beruházási költség: bruttó 2.345.000 Ft 

 

A képviselő-testület a pályázat önrészeként (~13%) 300.000 Ft-ot biztosít. A pályázati önerő forrása az Önkormányzat 

2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet 10. melléklet általános tartalék jogcíme.  

 

Megállapítja, hogy az igényelt pályázati támogatás összege: 2.045.000 Ft. 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázat elkészítésére és benyújtására a 

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Nagy Gábor polgármester és  

 dr. Németh Mária Anita jegyző 

Határidő: 2020. augusztus 3. 
 

80/2020. (VIII.27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nyilvános, rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint 
állapítja meg:  
 
1. Pályázat benyújtásának megtárgyalása a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

támogatásra  
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester  
 

2. Víziközmű szolgáltatás 2021-2035. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester  

  



NYIRÁD - NYÍLT ÜLÉSEK HATÁROZATAI 
 

2020. JANUÁR 1-JÉTŐL - 2024. DECEMBER 31-IG 
 

A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: Módosítás: Megjegyzés: 
 

 
 

81/2020. (VIII.27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország 2020. évi központi 

költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I. 8. pont szerinti „a települési önkormányzatok szociális 

célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása” című pályázatra. 

 

A képviselő-testület a pályázatát 80 m3 kemény lombos fafajta mennyiségre nyújtja be. 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében a 80 m3 szociális célú tűzifa vásárlásához 1000 

Ft/erdei m3 + áfa önrészt biztosít. 

 

Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 

 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a támogatás igénybejelentésének elkészítéséről és 
a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásáról gondoskodjon. 

 

Felelős:  Nagy Gábor polgármester 

 dr. Németh Mária Anita jegyző 

Határidő:  2020. augusztus 31. 
 

  

82/2020. (VIII.27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 
Nyirád Község/Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 21-24004-1-001-00-12 MEKH kóddal rendelkező 
DRV_S_203_Nyirád szennyvízelvezető és tisztító rendszer ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. 
évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2021-2035. időszakra elkészített Gördülő 
Fejlesztési Terv felújítási-pótlási és beruházási tervrészét elfogadja és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 
2021. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli.  
 
Tudomásul veszi, hogy a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének bármilyen nemű módosításával 
kapcsolatban az Önkormányzat, mint ellátásért felelős köteles eljárni a 2011. évi CCIX. törvény ide vonatkozó 
szabályozásai szerint. A gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének ellátásért felelős által kezdeményezett 
módosítása esetén a DRV Zrt-t a törvény véleményezési jogkörrel jogosítja fel. 
 
Egyúttal felhatalmazza polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester  
Határidő: azonnal 

  

83/2020. (VIII.27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT   



NYIRÁD - NYÍLT ÜLÉSEK HATÁROZATAI 
 

2020. JANUÁR 1-JÉTŐL - 2024. DECEMBER 31-IG 
 

A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: Módosítás: Megjegyzés: 
 

 
Nyirád - kivéve Deákipuszta, Darvastó településrészek Község/Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 12-
24004-3-001-01-06 MEKH kóddal rendelkező DRV_V_205_Nyirád községi vízmű ellátásért felelőse a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2021-2035. 
időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-pótlási és beruházási tervrészét elfogadja és a Gördülő 
Fejlesztési Tervben meghatározott, 2021. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli.  
 
Tudomásul veszi, hogy a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének bármilyen nemű módosításával 
kapcsolatban az Önkormányzat, mint ellátásért felelős köteles eljárni a 2011. évi CCIX. törvény ide vonatkozó 
szabályozásai szerint. A gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének ellátásért felelős által kezdeményezett 
módosítása esetén a DRV Zrt-t a törvény véleményezési jogkörrel jogosítja fel. 
 
Egyúttal felhatalmazza polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester  
Határidő: azonnal 
 

85/2020. (X.1.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nyilvános ülés napirendját az 
alábbiak szerint állapítja meg: 
 
1. Beszámoló az átruházott hatáskörben a polgármester által hozott 

döntésekről 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

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

3. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) 
önkormányzati rendelete módosításának megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

4. A temető használatáról és üzemeltetéséről szóló 9/2017. (VIII.31.) 
önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

  



NYIRÁD - NYÍLT ÜLÉSEK HATÁROZATAI 
 

2020. JANUÁR 1-JÉTŐL - 2024. DECEMBER 31-IG 
 

A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: Módosítás: Megjegyzés: 
 

5. A Nyirád, 911/84 hrsz.-ú építési telek értékesítésének 
megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

6. Tóth Benjámin és Szabó Klaudia Andrea építési telek megvásárlása 
iránti kérelmének megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

7. Új építési telkek kialakításának megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

8. Sebeségcsökkentő küszöb kihelyezése a Béke utcában 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

9. A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak 
véleményezése 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

10. Vegyes ügyek 

− Tájékoztatás a kamionparkoló kialakításáról 

− Tájékoztatás az Erzsébet-tér mögötti liget kialakításáról 

− A Nyirád, Nyírfa utca 20. szám alatti 911/71 hrsz.-ú ingatlan 
beépíthetőségének megtárgyalása 

 

86/2020. (X.1.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az átruházott hatáskörben a polgármester által hozott 
döntésekről szóló beszámolót. 

 
A beszámoló e jegyzőkönyv 1. melléklete. 

 

  

87/2020. (X.1.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót. 
 

A beszámoló e jegyzőkönyv 2. melléklete. 
 

 

  



NYIRÁD - NYÍLT ÜLÉSEK HATÁROZATAI 
 

2020. JANUÁR 1-JÉTŐL - 2024. DECEMBER 31-IG 
 

A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: Módosítás: Megjegyzés: 
 

88/2020. (X.1.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirádi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde 2020. évi 
költségvetésének módosítását  
 

 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 

Bevétel 61 755 618 65 575 472 

Kiadás 61 755 618 65 575 472 

 
Ft főösszeggel elfogadja. 
 

A módosított, részletes költségvetés e jegyzőkönyv 3. melléklete. 
 

 

  

89/2020. (X.1.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirádi Szociális Segítő Központ 2020. évi költségvetésének 
módosítását  
 

 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 

Bevétel 31 760 311 33 538 228 

Kiadás 31 760 311 33 538 228 

 
Ft főösszeggel elfogadja. 
 

A módosított, részletes költségvetés e jegyzőkönyv 3. melléklete. 
 
 

  

90/2020. (X.1.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi 
költségvetésének módosítását  
 

 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 

Bevétel 69 131 841 69 381 177 

Kiadás 69 131 841 69 381 177 

 

  



NYIRÁD - NYÍLT ÜLÉSEK HATÁROZATAI 
 

2020. JANUÁR 1-JÉTŐL - 2024. DECEMBER 31-IG 
 

A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: Módosítás: Megjegyzés: 
 

Ft főösszeggel elfogadja. 
 

A módosított, részletes költségvetés e jegyzőkönyv 3. melléklete. 
 

91/2020. (X.1.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és 11/2020. (X.2.) számon önkormányzati 
rendeletei közé iktatja. 
 

A rendelet e jegyzőkönyv 4. melléklete, 

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet e jegyzőkönyv 4/1. melléklete 
 

  

92/2020. (X.1.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete lakóház építése céljából - pályázati eljárás mellőzésével - a 
tulajdonában lévő, Nyirád, Szeptember 4. utca, 911/84 helyrajzi számú, kivett beépítetlen terület megnevezésű 
ingatlan tulajdonjogát átruházza 1/2 - 1/2 tulajdoni arányban 
 

Illés Norbert 8454 Nyirád, Kossuth Lajos utca 34. és 
Németh Nikolett 8400 Ajka, fő utca 10. szám alatti lakosok 

(a továbbiakban: Vevők) részére. 
 
A képviselő-testület az ingatlan eladási árát – ingatlanforgalmazó-értékbecslő szakértő által készített értékelési 
bizonyítvány alapján – 686 000 Ft + 27% ÁFA (185 220 Ft)= 871 220 Ft azaz nyolcszázhetvenegyezer-
kettőszázhúsz forint összegben állapítja meg.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Vevőkkel az adásvételi szerződést kösse meg.  
 
A szerződéskötéssel és a földhivatali eljárással kapcsolatos költségek a Vevőket terhelik. 
 
A képviselő-testület megbízza dr. Péntek Zoltán ajkai ügyvédet a szerződés elkészítésével, ellenjegyzésével és a 
jogügylet teljesedése érdekében szükség szerint teendő jognyilatkozat tételére is kiterjedő, a földhivatal előtti 
képviselettel. 
 
Ha a Vevők az ingatlan árát megfizetik, és a telekhatáron belülre a vezetékes ivóvizet és a villanyáramot 
bevezettetik, valamint a lakóházra vonatkozó jogerős építési engedélyt a polgármesternek bemutatják, az 
önkormányzat a befizetett nettó telekárat (686 000 Ft) a képviselő-testület 13/2016. (II.11.) határozatában foglalt 
feltételekkel megkötendő támogatási szerződés alapján, letelepedési támogatás címén részére visszautalja. 

  



NYIRÁD - NYÍLT ÜLÉSEK HATÁROZATAI 
 

2020. JANUÁR 1-JÉTŐL - 2024. DECEMBER 31-IG 
 

A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: Módosítás: Megjegyzés: 
 

 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Vevőket a döntéséről e határozat megküldésével 
tájékoztassa. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: a vételár megfizetésére és a szerződés megkötésére  
2020. október 31. 

 

93/2020. (X.1.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő, a Nyirád, Szeptember 4. utca 
23., 911/54 helyrajzi számú építési telket értékesítésre kijelöli Tóth Benjamin 8790 Zalaszentgrót, Vár rét út 27. és 
Szabó Klaudia Andrea 8454 Nyirád, Kistó utca 18. szám alatti lakosok részére és kérelmére, tulajdonba adás céljából. 
 
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 a polgármestert, hogy döntéséről az építkezni szándékozó ügyfeleket jelen határozat 
megküldésével tájékoztassa. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: 2020. október 17. 
 

  

94/2020. (X.1.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirád Község Településrendezési Tervéről szóló 18/2005. 
(XI.18.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján döntött arról, hogy a Nyirád 911/78 hsz.-ú és 911/77 hrsz.-ú 
ingatlanok megosztásával 5 db 20 méter széles és 49.99 méter hosszú, valamint 1 db 18 méter széles és 47.99 méter 
hosszú építési telkeket alakít ki.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megosztással és telekalakítással kapcsolatos munkával 
Horváth Róbert – 8446 Kislőd, Rákóczi Ferenc utca 34. szám alatti lakos – földmérő mérnököt megbízza. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Horváth Róbert földmérőt, hogy a megosztás és telekalakítás eljárással 
kapcsolatban az önkormányzat nevében a földhivatalnál teljes jogkörrel eljárjon. 
 
A képviselő-testület a földméréssel, megosztással és telekalakítással kapcsolatban felmerülő költségek fedezetét az 
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete Általános 
tartalék jogcíme terhére biztosítja. 

  



NYIRÁD - NYÍLT ÜLÉSEK HATÁROZATAI 
 

2020. JANUÁR 1-JÉTŐL - 2024. DECEMBER 31-IG 
 

A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: Módosítás: Megjegyzés: 
 

 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2020. október 31 
 

95/2020. (X.1.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért Papp Attila képviselő javaslatával és megbízza a 
polgármestert, hogy írásban keresse meg a Nyirád, Béke utcában élőket azzal kapcsolatban, hogy az utca 
forgalomlassításának milyen módját preferálják. Az esetlegesen kihelyezésre kerülő sebességcsökkentő küszöbök 
elhelyezést hol tartanák megfelelőnek. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: 2020. október 31.  
 
 

  

96/2020. (X.1.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

1. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért az önkormányzat illetékességi területén 
működő általános iskola jelenlegi felvételi körzetével, mely szerint a település teljes közigazgatási területére 
vonatkozóan a kötelező felvételt biztosító általános iskola: 
 
037118 – Nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola 
8454 Nyirád, Szabadság utca 1. 
8454 Nyirád, Dózsa György utca 52/A. 
 
2. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének 
nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 
hátrányos helyzetű, általános iskolába járó tanulók számát az alábbiak szerint közli:  
 
Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola: 1 fő 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatot a Pápai Tankerületi Központ (8500 Pápa, 
Mézeskalács utca 2.) részére küldje meg. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: 2020. október 15.  

 

  

97/2020. (X.1.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

  



NYIRÁD - NYÍLT ÜLÉSEK HATÁROZATAI 
 

2020. JANUÁR 1-JÉTŐL - 2024. DECEMBER 31-IG 
 

A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: Módosítás: Megjegyzés: 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nyirád Község Önkormányzata vételi ajánlata alapján 
megvásárolja a Nyirád 0170/7 hrsz.-ú, szántó megnevezésű, 6644 m2 nagyságú külterületi ingatlan 1/2 tulajdoni 
hányadát Hodvógner Józsefné (sz.: Farkas Irén; Nyirád, 1942. 02. 05.; an.: Hegyi Mária) 8454 Nyirád, Dózsa György 
utca 73. és 1/2 tulajdoni hányadát Farkas Etelka (sz.: Farkas Etelka; Tapolca, 1944. 09. 15.; an.: Hegyi Mária) 8454 
Nyirád, Kistó utca 2. szám alatti tulajdonosoktól. 
 
A fizetendő vételárat 1 500 000 Ft azaz egymillióötszázezer forint összegben határozza meg. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az eladókkal a vételárban írásbeli nyilatkozatban foglalt 
módon állapodjon meg, és az adásvételi szerződést a jelen határozatban foglaltak szerint kösse meg.  
 
A vételár fedezetét a Képviselő-testület a 2020. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza dr. Péntek Zoltán ügyvédet (8400 Ajka, Szabadság tér 12.) az adásvételi szerződés 
elkészítésével, ellenjegyzésével és a jogügylet teljesedése érdekében megteendő jognyilatkozat tételére is kiterjedő, 
a földhivatal előtti képviselettel. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: 2020. október 31.  
 

98/2020. (X.15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nyilvános ülés napirendját az alábbiak 
szerint állapítja meg: 
 
1. A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági 

feltételeinek megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

2. A temető használatáról és üzemeltetéséről szóló 9/2017. (VIII.31.) 
önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester 
 

3. Vegyes ügyek 
 

  

99/2020. (X.15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. 
évi LXXI. törvény 3. mellékletének I.8. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen benyújtott igény alapján 59 erdei köbméter keménylombos tűzifa 
vásárlásához 1 123 950 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.  

  



NYIRÁD - NYÍLT ÜLÉSEK HATÁROZATAI 
 

2020. JANUÁR 1-JÉTŐL - 2024. DECEMBER 31-IG 
 

A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: Módosítás: Megjegyzés: 
 

 
A vissza nem térítendő támogatás (1 123 950 Ft) és a szociális célú tűzifa értékének (1 198 880 Ft) különbözetét 74 
930 Ft-ot, valamint a szállítás költségét (bruttó 1 270 Ft/m3), összesen 74 930 Ft, mindösszesen 149 860 Ft-ot, mint 
önerőt a képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésében, a természetben nyújtott lakhatási támogatás 
kiadásai terhére biztosítja. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: 2021. február 15. 
 

100/2020. (X.15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa természetbeni juttatásról szóló rendelet-
tervezetet elfogadja és 12/2020. (X.19.) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.  
 

A rendelet e jegyzőkönyv 1. melléklet. 
 

  

101/2020. (X.15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temető használatáról és üzemeltetéséról szóló 9/2017. (VIII.31.) 
önkormányzati rendelet módosításról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és 13/2020. (X.19.) számon önkormányzati 
rendeletei közé iktatja.  
 

A rendelet e jegyzőkönyv 2. melléklete, 

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

9/2017. (VIII.31.) önkormányzati rendelet e jegyzőkönyv 2/1. melléklete 
 

  

102/2020. (X.15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 
Nyirád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Czeiner és Társa Bt. (8297 Tapolca-Diszel, Szabadság utca 6.) 
árajánlata alapján megrendeli a Nyirád, Széchenyi utca, Béke utca és Alkotmány utca útfelújítási (padkanyesés és 
padkamegtámasztási) munkálatait. A beruházás összes költsége bruttó 1 500 000 Ft, azaz egymillió-ötszázezer 
forint. 
 
A képviselő-testület a fenti beruházás költségeit az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) 
önkormányzati rendelet 10. melléklete Általános tartalék jogcíme terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza és megbízza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: 2020. október 31. 

  



NYIRÁD - NYÍLT ÜLÉSEK HATÁROZATAI 
 

2020. JANUÁR 1-JÉTŐL - 2024. DECEMBER 31-IG 
 

A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: Módosítás: Megjegyzés: 
 

103/2020. (X.15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 
Nyirád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) 
önkormányzati rendelet 10. melléklete Általános tartalék jogcíme terhére az önkormányzat tulajdonában és 
kezelésében lévő utak kátyúzási munkálataihoz szükséges anyagbeszerzésre bruttó 500 000 Ft, azaz ötszázezer 
forint keretösszeget állapít meg. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a keretösszeg felhasználására.  
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: 2020. december 31. 
 

104/2020. (X.15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 
Nyirád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) 
önkormányzati rendelet 10. melléklete Általános tartalék jogcíme terhére bruttó 140 000 Ft, azaz száznegyvenezer 
forint keretösszeget állapít meg karácsonyi csomagok vásárlása céljából. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a keretösszeg felhasználására.  
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: 2020. december 31. 
 

  

105/2020. (XI.3.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nyilvános, rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint állapítja meg:  
 
1. Pályázat benyújtásának megtárgyalása az illegális hulladéklerakók 

felszámolásának támogatására 
Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester  

 

  

106/2020. (XI.3.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium az illegális 

hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot” projekt 2020. évben megvalósítandó I. 

üteméről szóló 1598/2020. (IX.21.) Korm. határozat 6. pontjában foglaltak alapján kiírt pályázatra. 

 

A képviselő-testület a pályázatát az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon fellelhető illegálisan lerakott, elhagyott 15 

tonna mennyiségű lomhulladék felszámolására (összegyűjtésére, elszállítására és kezelésére) nyújtja be. 

 

  



NYIRÁD - NYÍLT ÜLÉSEK HATÁROZATAI 
 

2020. JANUÁR 1-JÉTŐL - 2024. DECEMBER 31-IG 
 

A határozat száma, kelte, tárgya, felelős, határidő: Módosítás: Megjegyzés: 
 

Az igényelt pályázati támogatás összege 1 155 936 Ft.  

 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a támogatás igénybejelentésének elkészítéséről és 
a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásáról gondoskodjon. 

 

Felelős: Nagy Gábor polgármester 

             dr. Németh Mária Anita jegyző 

Határidő: 2020. november 5. 
 
 

   

   

   

 


