
1/2020. (III.15.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 
 
A COVID-19 vírus terjedése okán Magyarország Kormánya által a 40/2020. (III.11.) Korm.rendelettel 
elrendelt veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben 
eljárva a nyirádi lakosok védelme érdekében az alábbiakról rendelkezem: 
 

1.) 2020. március 16-tól a 1102/2020 (III.14.) Korm.határozat szerint tantermen kívüli digitális 
munkarend lép életbe a Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskolában is. Ez azt jelenti, hogy 
nincs tanítási szünet, így a gyermekétkeztetést továbbra is biztosítom. Étkezést lehet igényelni 
a tanulók számára az alábbiak szerint: 
- az ebéd kiadása az Óvoda konyháján történik egyszer használatos edényekben. Az 

edényeket Nyirád Község Önkormányzata térítésmentesen biztosítja az 
igénybevevőknek. Az ebéd helyben elfogyasztására a kialakult közegészségügyi helyzet 
miatt nincs mód. 

- Aki hétfőre március 16-ra igényelt étkeztetést, arra kérjük, hogy 11.30-12.30 között vegye 
át a gyermek ebédjét. 

- Aki keddtől (március 17-től) 2020. március 31-ig kér étkezést gyermeke számára kizárólag 
telefonon, az iskola titkárságán a 06-30/431-9096-os telefonszámon szíveskedjen jelezni 
holnap, hétfő 9.00 óráig. Az ebéd átvételére hétköznap kizárólag 11.30-12.30 között van 
lehetőség. 

 
2.) A 45/2020. (III.14.) Korm.rendelet 2. §-a alapján a Nyirádi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde 

intézményben 2020. március 18-án 12.00 órától határozatlan időre rendkívüli szünetet 
rendelek el. A jelzett időpontig az óvoda szükség esetén ügyeletet biztosít a gyermekek 
számára, hogy a gyermekek felügyeletét a szülők a rendkívüli szünet idejére meg tudják 
szervezni. A rendkívüli szünet nem vonatkozik azon gyermekekre, akiknek szülei a községünk 
és környezetünk ellátása tekintetében stratégiai feladatot végeznek (egészségügy, 
rendvédelmi szervek, szociális terület, közigazgatás). Az óvoda gyermekfelügyeletet el nem 
látó óvónői részére otthoni munkavégzést rendelek el. 
 

3.) A Nyirádi Szociális Segítő Központ idősek nappali ellátását (Idősek Klubját) határozatlan időre 
bezárom. Ez az intézkedésem nem érinti a szociális étkeztetésben és a házi 
segítségnyújtásban részesülőket, ezen szolgáltatásokat továbbra is biztosítjuk a lakosságnak. 
A szociális étkeztetés esetében az ebéd helyben fogyasztására és elvitelre nincs mód. Az 
étkeztetés igénybevétele kizárólag kiszállítással történik. A veszélyhelyzet időtartama alatt 
senkinek nem kell kiszállítási díjat fizetni. 
 

4.) A Művelődési Házat és a könyvtárat határozatlan időre bezárom. Abban sem intézmények, 
sem magánszemélyek, sem civil szervezetek rendezvényt eltérő rendelkezésig nem 
tarthatnak.  
 
 

5.) A háziorvosi szolgálattal és a gyógyszertárral egyeztetve önkormányzatunk megszervezi és 
ellátja a 65 év feletti lakosok gyógyszerének kiváltását és házhoz szállítását. Ezen ellátás 
elsődlegesen azon időskorúakra vonatkozik, akiknek családja nem tudja megoldani ezt a 
feladatot. Részletes tájékoztatást a gyógyszer felírásakor a háziorvos fog adni. 
 

6.) A 65 év feletti nyirádi lakosok számára önkormányzatunk megszervezi és igény esetén 
biztosítja a feltétlenül szükséges postai ügyintézést (csekk- és levélfeladás). Ezen ellátás 
elsődlegesen azon időskorúakra vonatkozik, akiknek családja nem tudja megoldani ezt a 
feladatot. Ezirányú igényeiket telefonon a Nyirádi Szociális Segítő Központ 06-70/338-5701-
es telefonszámán tudják jelezni.  
 

7.) A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatalban az ügyfélfogadás határozatlan ideig szünetel. A 
személyes ügyfélkapcsolat kizárólag az ügyintézővel előre egyeztetett, halaszthatatlan 
ügyben, mérlegelést követően lehetséges, de telefonon és elektronikus úton segítjük az 
ügyintézést. Az étkezési térítési díjakat az eddigi gyakorlattal ellentétben a Hivatal által 
kiküldött csekkeken kell teljesíteni. A Hivatal elérhetőségei az alábbiak: 

a. Telefon: 06-88/235-001, 06-88/506-070 



b. E-mail: hivatal@nyirad.hu 
 

8.) Kérem a vírus terjedésének megelőzése érdekében, e rendkívüli helyzetben segítsük idős 
embertársainkat, szüleinket, nagyszüleinket, a szomszédokat a bevásárlásban. Ne hagyjuk 
magukra az időseket és segítsük őket abban, hogy napi teendőik elvégzése során minél 
kevesebbet kelljen elhagyniuk otthonukat.  
 

9.) Felhívom a szülők figyelmét arra, hogy tanúsítsanak felelős szülői magatartást és 
gondoskodjanak arról, hogy gyermekük minél kevesebbet tartózkodjon az otthonuktól távol, 
nyilvános helyen. 

 
 
 
38/2020. (III.27.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 
 
Nyirád Község Önkormányzata (székhely: 8454 Nyirád, Szabadság utca 3.) ajánlatkérő 
képviseletében, a Magyarország Kormánya által a 40/2020. (III.11.) Korm.rendelettel elrendelt 
veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, a 
„Vállalkozási szerződés keretében kerékpárút építése a TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 
azonosítószámú, „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyirádon” elnevezésű 
projektben 2’’ (1325) elnevezésű közbeszerzési eljárásban, a benyújtott ajánlatok bírálatát és 
értékelését követően a Bíráló Bizottság határozati javaslata alapján az alábbi döntést hozom: 
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 hagyom. 
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 hagyom. 
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 nyilvánítom. 
A közbeszerzési eljárást – a felhívás V.2. – További információk – t) pontjában foglaltak figyelembe 
vételével eredményesnek nyilvánítom - a Kbt. 135. § (12) bekezdésben foglaltak betartása mellett - 
és többlettámogatási igényt nyújtok be a többletfedezet biztosításához. 
 
Az eljárás nyertesének az SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft. ajánlattevőt hirdetem ki és 
az SZ-L Bau Építőipari és Kereskedelmi Kft-vel kötöm meg a szerződést.  
 
Megállapítom, hogy figyelemmel a felhívás V.2. – További információk – t) pontjában foglaltakra, 
ajánlatkérő a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján, a megkötendő szerződés hatálybalépésének 
felfüggesztő feltételének köti ki a támogatás iránti igény elfogadását. 
 
Döntésem annak közlésével végleges, ellene jogorvoslatnak helye nincs. 
 

INDOKOLÁS 
 

Nyirád Község Önkormányzata mint ajánlatkérő építési beruházás beszerzése céljából a 
„Vállalkozási szerződés keretében kerékpárút építése a TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 
azonosítószámú, „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyirádon” elnevezésű 
projektben 2’’ (1325) elnevezéssel közbeszerzési eljárást folytatott le a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárás keretében. 
 
Az eljárás során öt gazdasági szereplőnek küldte meg az ajánlattételi felhívást. A közbeszerzési 
eljárás során három ajánlat érkezett be, mégpedig a Beck Mérnöki Menedzsment Kft-től (székhelye: 

mailto:hivatal@nyirad.hu


8200 Veszprém, Jutasi út 21.), a TERRA-Épker Hungária Kft-től (8360 Keszthely, Martinovics u. 3.), 
valamint az SZ-L Bau Kft-től (székhelye: 8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8.) 
 
Az SZ-L Bau Kft. ajánlata tekintetében hiánypótlási felhívás kibocsátására került sor. A felhívott cég a 
hiánypótlásban foglaltaknak a megadott határidőn belül eleget tett. 
 
2020. március 24-án 11.00 órakor az ajánlatok értékelése illetve elbírálása céljából a Bíráló Bizottság 
ülést tartott. A Bíráló Bizottság az ajánlatok értékelése során megállapította, hogy a legkedvezőbb 
ajánlatot az SZ-L Bau Kft. tette. Tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő az eljárás során alkalmazni 
kívánta a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltakat, a Bíráló Bizottság az ajánlatok bírálatát csak az 
értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő, azaz az SZ-L Bau Kft. esetében 
végezte el, a másik két ajánlatot figyelmen kívül hagyta. A Bíráló Bizottság az SZ-L Bau Kft ajánlatát 
érvényesnek nyilvánította, és a másik két ajánlat figyelmen kívül hagyása mellett javasolta a 
szerződéskötést a nyertes ajánlattevővel. 
 
A fent leírtak alapján a rendelkező részben foglalt döntéseket hoztam meg. 
 
Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm.rendeletével az 
élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humányjárvány 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.)46. § (4) bekezdése szerint veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek 
keretében nem foglalhat állást intézményi átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 
körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 
 
Tárgyi ügyben hozott döntésem a Kat. hivatkozott szakaszában felsorolt tárgyköröket nem érinti. A 
Kat. 46. § (4) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás lezárásáról szóló döntést meghoztam. A 
döntésről a képviselő-testület tagjait e-mail útján értesítem. 
 
 
 
39/2020. (IV.1.)  POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 
 
Nyirád Község Polgármestere a Magyarország Kormánya által a 40/2020. (III.11.) Korm.rendelettel 
elrendelt veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben 
eljárva Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete által a 2020. március 12. napján megtartott 
nyilvános képviselő-testületi ülésen hozott valamennyi képviselő-testületi határozatot megerősítem 
az alábbiak szerint: 
 
1. A képviselő-testületi ülés napirendjét jóváhagyó 21/2020. (III.12.) képviselő-testületi határozatot. 
2. A nyirádi székhelyű civil szervezetek számára, nyirádi lakosok érdekében megvalósuló 

programjaikhoz, céljaikhoz, éves működési kiadásaik finanszírozásához meghirdetett pályázat 
benyújtási határidejének 2020. március 16. 12.00 óráig történő meghosszabbításáról szóló 
22/2020. (III.12.) képviselő-testületi határozatot.  

3. 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 benyújtott pályázatok alapján  

a) a Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete (8200 Veszprém, Budapest u. 16., képviseli: 
Hegedüs 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 megállapító 23/2020. (III.12.) képviselő-testületi határozatot, 

b) 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 megállapító 25/2020. (III.12.) képviselő-testületi határozatot, 



úgyszintén a szavazásból személyes érintettsége okán Németh Jenő képviselőt, az Egyesület 
elnökét a Nyirádi Polgárőr Egyesület támogatásáról való döntésből kizáró 24/2020. (III.12.) 
képviselő-testületi határozatot, 

c)  a Nyirádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület (8454 Nyirád, Szabadság utca 3., képviseli: Németh András 
elnök) részére 2020. évben működési célú felhasználásra 300.000,- Ft, azaz háromszázezer forint 
pályázati támogatást megállapító 26/2020. (III.12.) képviselő-testületi határozatot, 

d) az Összefogás Nyirádért Egyesület (8454 Nyirád, Petőfi Sándor u. 18., képviseli: Németh Andrásné 
Farkas Gabriella elnök) részére a 2020. évben működési célú felhasználásra 300.000 Ft azaz 
háromszázezer forint pályázati támogatást megállapító 27/2020. (III.12.) képviselő-testületi 
határozatot,  

e) az Iskola a Gyermekeinkért Közalapítvány (8454 Nyirád, Szabadság u. 1., képviseli: Hoffmann 
István elnök) részére a 2020. évben működési célú felhasználásra 700.000,- Ft, azaz hétszázezer 
forint pályázati támogatást megállapító 28/2020. (III.12.) képviselő-testületi határozatot, 

f) a Kék Cinke Alapítvány (8454 Nyirád, Széchenyi u. 36., képviseli: Bódisné Szencz Anikó) részére 
a 2020. évben helyi rendezvények támogatására 410.000,- Ft, azaz négyszáztízezer forint, 
valamint falubusz igénybevételéhez tovább 13.000,- Ft, azaz tizenháromezer forint, összesen 
423.000,- Ft, azaz négyszázhuszonháromezer forint pályázati támogatást megállapító 29/2020. 
(III.12.) képviselő-testületi határozatot, 

g) 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 megállapító 
30/2020. (III.12.) képviselő-testületi határozatot,  

h) 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 
megállapító 31/2020. képviselő-testületi határozatot,   

i) a Nyirádi 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 megállapító 33/2020. 
(III.12.) képviselő-testületi határozatot, úgyszintén a szavazásból személyes érintettsége okán 
Papp Attila képviselőt, az Egyesület elnökét a Nyirádi Polgárőr Egyesület támogatásáról való 
döntésből kizáró 32/2020. (III.12.) képviselő-testületi határozatot, 

j) a Hoffmann Motor Sportegyesület (8454 Nyirád, Széchenyi utca 43., képviseli: Hoffmann Gábor 
elnök) részére 2020. évben 315.000 Ft azaz háromszáztizenötezer forint pályázati támogatást 
megállapító 34/2020. (III.12.) képviselő-testületi határozatot 
azzal, hogy a fenti képviselő-testületi határozatokkal a civil szervezeteknek megállapított 
támogatások egy összegben kerülnek átutalásra 2020. április 20. napjáig. A támogatások fedezetét 
a képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésében, az „egyéb működési célú 
támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek” rovat terhére biztosítja.  Az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az önkormányzati rendeletben rögzített 
szabályok szerint a támogatottal támogatási szerződést kötök és intézkedem a támogatások 
átutalásáról. 

 
4. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2020. (III.12.) képviselő-testületi 

határozatát az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról és a jegyző 
felkéréséről, hogy 2020. március 31-ig a közbeszerzési tervet a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 43. § (2) bekezdés a) pontjában előírt rendelkezéseknek megfelelően tegye közzé. 

 
5. A 36/2020. (III.12.) képviselő-testületi határozatot, mellyel a képviselő-testület megalkotta a 

közösségi együttélés szabályait sértő magatartásokról szóló 2/2020. (III.25.) önkormányzati 
rendeletet. 

 
6. A 37/2020. (III.12.) képviselő-testületi határozatot, mellyel a képviselő-testület 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. 

 
 
 
 



40/2020. (IV.6.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 
 
Nyirád Község Polgármestere a Magyarország Kormánya által a 40/2020. (III.11.) Korm.rendelettel 
elrendelt veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben 
eljárva pályázatot hirdet nyirádi lakóhellyel és munkahellyel rendelkező lakosok részére Nyirád község 
lakosságmegtartó erejének növelése, a településen a folyamatos szakemberellátás biztosítása, 
valamint a hiányzó szakemberek foglalkoztatásának elősegítése a Nyirád községben élő 
szakemberek lakhatáshoz kapcsolódó kiadásainak támogatására.  
 
A pályázati kiírás e határozat melléklete. 
 
A polgármester gondoskodik a pályázati kiírás közzétételéről. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2020. április 15. 
 
 

40/2020. (IV.6.) polgármesteri határozat 
1. melléklet 

 
Pályázati kiírás 

 
Nyirád Község Önkormányzata Polgármestere pályázatot hirdet  

a foglalkoztatáshoz kötődő lakhatási támogatási programról 
 
1. Támogatási cél 
Nyirád község lakosságmegtartó erejének növelése, a településen a folyamatos szakemberellátás 
biztosítása, valamint a hiányzó szakemberek foglalkoztatásának elősegítése a Nyirád községben élő 
szakemberek lakhatáshoz kapcsolódó kiadásainak támogatásával.  
 
2. Támogatási formája  
(1) A foglalkoztatáshoz kötődő lakhatási támogatás (a továbbiakban: lakhatási támogatás) folyósítása 
pályázat alapján történik. A pályázat 2019. áprilistól 2021. május 31-ig terjedő időszakban, több 
ütemben az „EFOP-1.5.2-16-2017-00007 azonosítószámú Humán szolgáltatások fejlesztése Ajka 
térségében” című pályázat keretében rendelkezésre álló források terhére kerül kiírásra és kiosztásra. 
(2) A lakhatási támogatás a pályázó által lakott lakás fenntartásához kapcsolódó rendszeres kiadások 
viseléséhez nyújtott pénzbeli támogatás, amely elsősorban a villanyáram, víz- és gázfogyasztás, 
közös költség, szemétszállítási-, bérleti vagy albérleti díj, valamint lakáscélú hitel kifizetéséhez, a 
tüzelőanyag megvásárlásához használható fel. 
(3) A lakhatási támogatás 2020. évben 2021. május 31-ig kerül megállapításra és a szerződéskötés 
napjától kerül folyósításra. A támogatás támogatási időszakonként, legfeljebb 20 fő pályázó részére 
állapítható meg.  
 
3. Az igényelhető támogatás mértéke: 30.000 Ft/hó 
 
4. Pályázatot nyújthat be 
Azok a magyar állampolgárokra, akik Nyirád községben lakcímmel rendelkeznek és  
a) a településen állami és önkormányzati fenntartásban működtetett humán szolgáltatások területén 
dolgoznak, vagy  
b) a településen hiányszakmában (a helyi ipari vállalkozások jelzése alapján – egy-egy időszak 
igényeit figyelembe véve – meghatározott szakmák) foglalkoztatott szakemberek, és 
c) rendelkeznek a munkáltató ajánlásával, és akik vállalják, hogy a támogatás folyósításának ideje 
alatt a munkahelyüket megtartják.  
 
5. A pályázat benyújtásának módja 
(1) A lakhatási támogatásra vonatkozó pályázatot Nyirád Község Önkormányzata Polgármestere írja 
ki 2020. április 15. napjáig.  



(2) Érvényes pályázat kizárólag a rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon (pályázati 
adatlap), a pályázati kiírásban meghatározott dokumentumok csatolásával és a határidő betartásával 
nyújtható be.  
(3) Hiányos pályázat esetén hiánypótlásra lehetőséget kell adni. Hiánypótlásra a felszólítást követő 5 
munkanapon belül, írásban van lehetőség. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázat érvénytelen.  
 
A pályázati adatlap és a módosítási kérelem beszerezhető a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatalban 
(a továbbiakban: Hivatal), vagy letölthető a www.nyirad.hu internetes honlapról. 
 
6. Kötelező mellékletek 
a) pályázati adatlap, 
b) munkaszerződés, 
c) munkáltató ajánlása (rendelet 2. melléklet), 
d) lakcímkártya másolata, 
e) a pályázó által lakott lakás fenntartási költségeit igazoló közüzemi számlák (tulajdon esetén), 
f) érvényes lakásbérleti vagy albérleti szerződés (bérlői jogviszony esetén) vagy 
g) lakáscélú hitelszerződés. 
 
7. A pályázat benyújtásának határideje   
(1) A lakhatási támogatásra vonatkozó pályázatot Nyirád Község Önkormányzata Polgármestere írja 
ki az alábbi benyújtási határidővel: 2020. április 24. 
 
8. A pályázat elbírálása 
(1) A lakhatási támogatásra vonatkozó pályázatot Nyirád Község Önkormányzata Polgármestere 
bírálja el.  
(2) Amennyiben a pályázók száma meghaladja a 3. §-ban meghatározott támogatható létszámot, a 
képviselő-testület a pályázatok elbírálásánál előnyben részesíti azt a pályázót, aki:  
a) a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapban létesített munkaviszonyt a 3. §-ban leírtak szerint, 
b) a háztartásában kettő vagy több gyermeket nevel.  
(3) Nem részesíthető lakhatási támogatásban az a pályázó, aki  
a) a lakásába albérlőt fogadott be,  
b) nem tartózkodik életvitelszerűen a lakásában,   
c) a közüzemi szolgáltatóknál vagy az albérleti- vagy lakásbérleti díj vonatkozásában két hónapot 
meghaladó hátralékot halmozott fel. 
 
A pályázat eredményéről a döntést követő 15 napon belül a pályázók írásban értesítést kapnak. 
Amennyiben a pályázó támogatásban részesülhet, a döntéssel egyidejűleg tájékoztatást kap a 
támogatási szerződés megkötésének tervezett időpontjáról. 
 
9. A pályázati támogatás igénybevétele 
(1) A pályázatot elnyert munkavállalóval Nyirád Község Önkormányzata Polgármestere támogatási 
szerződést köt.  
(2) A pályázatot elnyert munkavállaló részére, a támogatási szerződés megkötése után minden hónap 
15. napjáig a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal utalja a lakhatási támogatás összegét.  
(3) A lakhatási támogatás kizárólag a 2. §-ban meghatározott munkaviszony fennállása és aktív 
időtartama alatt folyósítható.   
(4) A lakhatási támogatásban részesülő munkavállaló a támogatás felhasználásáról - számla 
benyújtásával - köteles félévente elszámolni Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete felé. 
(5) A lakhatási támogatásban részesülő köteles 8 napon belül bejelenteni a jogosultság feltétele iben 
(munkaviszony, lakcím, háztartásban élők száma, lakástulajdon-szerzés, bérleti jogviszony változása, 
közüzemi díjtartozás stb.) bekövetkező változást Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
felé.  
 
10. A pályázati támogatás felhasználásának, elszámolásának rendje 
(1) A lakhatási támogatásra jogosulatlanná válik az a munkavállaló, akinek 
a) a 2. §-ban meghatározott munkaviszonya vagy lakcíme megszűnik, 
b) a jogosultság feltételeiben olyan jelentős változás történik, amely kizáróvá teszi a támogatás 
folyósítását, 
c) közüzemi szolgáltatóknál, az albérleti- vagy lakásbérleti díj vonatkozásában két hónapot meghaladó 
hátralékot halmozott fel, továbbá aki 

http://www.nyirad.hu/


d) nem tesz eleget a 6. §-ban meghatározott bejelentési és elszámolási kötelezettségének.  
(2) A jogosulatlanná vált munkavállalóval kötött támogatási szerződést meg kell szüntetni és 
jogosulatlanul felvett támogatást - a mindenkori érvényes jegybanki kamattal növelt összeggel együtt 
- vissza kell fizetnie. 
 
11. Konzultáció 
A pályázattal kapcsolatban konzultációs lehetőséget a polgármester biztosít ügyfélfogadási időben, 
személyesen. 
 
12. Záradék 
A pályázati kiírást Nyirád Község Önkormányzata Polgármestere a 40/2020. (IV.6.) határozatával 
hagyta jóvá. 
 
 
 
42/2020. (IV.6.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 
 
Nyirád Község Polgármestere a Magyarország Kormánya által a 40/2020. (III.11.) Korm.rendelettel 
elrendelt veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva 
a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 2/2016. (III.9.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: önkormányzati rendelet), valamint a 22/2020. (III.12.) képviselő-testületi 
határozattal kiírt pályázati felhívás szerint, a benyújtott pályázata alapján a Nagycsaládosok Nyirádi 
Egyesülete (8454 Nyirád, József Attila utca 3., képviseli: Molnárné Budai Angelika elnök) részére 
2020. évben 246.000 Ft működési támogatásra, valamint 4.000 Ft falubusz igénybevételéhez 
összesen 250.000 Ft azaz kettőszázötvenezer 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 polgármester az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az önkormányzati 
rendeletben rögzített szabályok szerint a támogatottal támogatási szerződést köt, valamint intézkedik 
a támogatás átutalásáról. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2020. április 20. 
 
 
 
43/2020. (IV.6.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 
 
Nyirád Község Polgármestere a Magyarország Kormánya által a 40/2020. (III.11.) Korm.rendelettel 
elrendelt veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben 
eljárva  
 
a) 2020. április 6-i hatállyal jóváhagyom a Nyirádi Szociális Segítő Központ Szakmai Programját és 
Szolgáltatási Rendjét.  
A jóváhagyott Szakmai Program és Szolgáltatási rend e határozat mellékletei. 
 
b) Elfogadom a Nyirádi Szociális Segítő Központ szakmai beszámolóját. 
 
c) Elfogadom a Nyirádi Szociális Segítő Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatás szakmai 
beszámolóját. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester és  
 Molnárné Farka Rita intézményvezető 
Határidő:  azonnal 
 



 
 
44/2020. (IV.27.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 
 
Nyirád Község Polgármestere a Magyarország Kormánya által a 40/2020. (III.11.) Korm.rendelettel 
elrendelt veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben 
eljárva lakóház építése céljából - pályázati eljárás mellőzésével - a tulajdonában lévő, Nyirád, Nyírfa 
utca 20., 911/71 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan tulajdonjogát átruházza 1/1 
tulajdoni arányban 
 

Lakatos Dávid Zsolt 8454 Nyirád, Nyírfa utca 12. szám alatti lakos 
(a továbbiakban: Vevő) részére. 

 
A polgármester az ingatlan eladási árát - ingatlanforgalmazó-értékbecslő szakértő által készített 
értékelési bizonyítvány alapján – 692.000 Ft + 27% ÁFA 186.840 Ft= 878.840 Ft 
(Nyolcszázhetvennyolcezer-nyolcszáznegyven forint) összegben állapítja meg.  
 
A polgármester a Vevővel az adásvételi szerződést megköti.  
 
A szerződéskötéssel és a földhivatali eljárással kapcsolatos költségek a Vevőt terhelik. 
 
A polgármester 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 Vevő az ingatlan árát megfizeti, és a telekhatáron belülre a vezetékes ivóvizet és a villanyáramot 
bevezetteti, valamint a lakóházra vonatkozó jogerős építési engedélyt a polgármesternek bemutatja, 
az önkormányzat a befizetett nettó telekárat (692.000 Ft) a képviselő-testület 13/2016. (II.11.) 
határozatában foglalt feltételekkel megkötendő támogatási szerződés alapján, letelepedési támogatás 
címén részére visszautalja. 
 
A polgármester a Vevőt a döntéséről e határozat megküldésével tájékoztatja. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  a vételár megfizetésére és a szerződés megkötésére 2020. május 31. 
  



46/2020. (IV.27.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 
 
Nyirád Község Polgármestere a Magyarország Kormánya által a 40/2020. (III.11.) Korm.rendelettel 
elrendelt veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben 
eljárva a képviselő-testület véleményét messzemenőkig figyelembe véve Csepregi József – Csepregi 
Gázszervíz (8300 Sümeg, Szőlőskert u. 22.) árajánlata alapján megrendelem a 8454 Nyirád, 
Szeptember 4. utca 911/85 hrsz.-ú ingatlan vezetékes ivóvízbekötését út átlövéssel bruttó 232 414 Ft 
azaz kettőszázharminckettőezer-négyszáztizennégy forint összegben. 
 
A polgármester a fenti beruházás költségét az önkormányzat 2020. évi költségvetésében az általános 
tartalék terhére biztosítja. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: 2020. május 31. 
 
 
 
47/2020. (IV.29.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 
 
A COVID-19 vírus terjedése okán Magyarország Kormánya által a 40/2020. (III.11.) Korm.rendelettel 
elrendelt veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben 
eljárva a nyirádi lakosok védelme érdekében az alábbiakról rendelkezem: 
 

1.) Az 1/2020 (III.15.) polgármesteri határozattal 2020. március 18. 12.00 órától elrendelt 
rendkívüli szünet hatályát továbbra is fenntartom. A rendkívüli szünet időtartamára ügyeleti 
ellátás formájában a Nyitnikék Óvoda és Bölcsődében biztosítom a bölcsődés és óvodás korú 
gyermekek napközbeni felügyeletét. Az ügyeleti ellátást azon, fertőző betegségben nem 
szenvedő gyermekek részére biztosítom, akiknek szülője vagy más törvényes képviselője 
munkavégzés vagy egyéb okból ezt igényli. 

 
2.) Az ügyeleti ellátás iránti igényt a Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjéhez kell 

előterjeszteni. Az ügyeleti ellátás iránti igény benyújtása elektronikus úton vagy telefonos 
értesítés – telefonszám: 06-70/338-5440 – útján is előterjeszthető. A szülő írásban nyilatkozik 
arról, hogy a gyermek nem szenved fertőző betegségben. 
 

3.) Az ügyeleti ellátás legfeljebb 5 fős kiscsoportokban történik. A csoport/csoportok életkor 
szerint vegyes összetételűek lehetnek. Az ügyeleti ellátásért térítési díjat nem kell fizetni. Az 
ügyeleti ellátás biztosításának megszervezésével, szakszerű lebonyolításával az 
intézményvezetőt bízom meg. 
 

4.) A gyermekétkeztetést a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
foglaltak alapján továbbra is biztosítom. 
 

5.) A Művelődési Ház és a könyvtár a veszélyhelyzet fennállásának időtartama alatt továbbra is 
határozatlan ideig zárva tart. Abban sem intézmények, sem magánszemélyek, sem civil 
szervezetek rendezvényt eltérő rendelkezésig nem tarthatnak.  
 

6.) A háziorvosi szolgálattal és a gyógyszertárral egyeztetve önkormányzatunk továbbra is 
megszervezi és ellátja a 65 év feletti lakosok gyógyszerének kiváltását és házhoz szállítását. 
Ezen ellátás elsődlegesen azon időskorúakra vonatkozik, akiknek családja nem tudja 
megoldani ezt a feladatot. Részletes tájékoztatást a gyógyszer felírásakor a háziorvos fog 
adni. 
 

7.) A 65 év feletti nyirádi lakosok számára önkormányzatunk továbbra is megszervezi és igény 
esetén biztosítja a feltétlenül szükséges postai ügyintézést (csekk- és levélfeladás). Ezen 
ellátás elsődlegesen azon időskorúakra vonatkozik, akiknek családja nem tudja megoldani ezt 
a feladatot. Ezirányú igényeiket telefonon a Nyirádi Szociális Segítő Központ 06-70/338-5701-
es telefonszámán tudják jelezni.  



 
8.) A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatalban az ügyfélfogadás határozatlan ideig továbbra is 

szünetel. A személyes ügyfélkapcsolat kizárólag az ügyintézővel előre egyeztetett, 
halaszthatatlan ügyben, mérlegelést követően lehetséges, de telefonon és elektronikus úton 
segítjük az ügyintézést. Az étkezési térítési díjakat a veszélyhelyzet előtti időszakban kialakult 
gyakorlattal ellentétben továbbra is a Hivatal által kiküldött csekkeken kell teljesíteni. A Hivatal 
elérhetőségei az alábbiak: 

a. Telefon: 06-88/235-001, 06-88/506-070 
b. E-mail: hivatal@nyirad.hu 

 
9.) Ez a határozat 2020. május 4. napján lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát 

veszti az 1/2020. (III.15.) polgármesteri határozat. 
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48/2020. (V.21.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 
 
Nyirád Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. 
(III.11.) Korm.rendelettel elrendelt veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított 
jogkörömben úgy rendelkezem, hogy a 47/2020. (IV.29.) polgármesteri határozat 1.), 2.) és 3.) 
pontjának hatálya – az óvodák és bölcsődék újranyitásáról, valamint a nyári táborok megszervezéséről 
szóló 215/2020. (V.20.) Korm.rendelet rendelkezéseire figyelemmel - 2020. március 16. napjától 2020. 
május 24-én 24.00 óráig tart. 
 
 
 
49/2020. (V.29.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 
 
Nyirád Község Polgármestere a Magyarország Kormánya által a 40/2020. (III.11.) Korm.rendelettel 
elrendelt veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben 
eljárva a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) 
bekezdésében foglaltak szerint jóváhagyom a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2019. évi 
ellátásáról készített átfogó értékelést. 
 
Megbízom a jegyzőt, hogy intézkedjen az értékelés Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági 
Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya részére történő megküldéséről. 
 
Felelős:  dr. Németh Mária Anita jegyző 
Határidő:  2020. június 12. 
 
 
 
50/2020. (V.29.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

 
Nyirád Község Polgármestere a Magyarország Kormánya által a 40/2020. 
(III.11.) Korm.rendelettel elrendelt veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) 
bekezdésében foglaltak szerint jóváhagyom a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok 2019. évi ellátásáról készített átfogó értékelést. 
 
Megbízom a jegyzőt, hogy intézkedjen az értékelés Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya részére 
történő megküldéséről. 
 
Felelős:  dr. Németh Mária Anita jegyző 
Határidő:  2020. június 12. 

 

 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

107/2020. (XI.11.) képviselő-testületi határozata 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti – hatáskörében eljáró Nyirád Község Önkormányzata polgármestere a veszélyhelyzet 
kihirdetéséról szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő 
döntést hozom:  
 

1.) A Nyirádi Szociális Segítő Központ idősek nappali ellátását (Idősek Klubját) határozatlan időre 

bezártom. Ez az intézkedésem nem érinti a szociális étkeztetésben és a házi 



segítségnyújtásban részesülőket, ezen szolgáltatásokat továbbra is biztosítjuk a lakosságnak. 

A szociális étkeztetés esetében az ebéd helyben fogyasztására nincs mód.  

2.) A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatalban az ügyfélfogadás határozatlan ideig szünetel. A 

személyes ügyfélkapcsolat kizárólag az ügyintézővel előre egyeztetett, halaszthatatlan 

ügyben, mérlegelést követően lehetséges, de telefonon és elektronikus úton segítjük az 

ügyintézést. Az étkezési térítési díjakat az eddigi gyakorlattal ellentétben a Hivatal által 

kiküldött csekkeken kell teljesíteni. A Hivatal elérhetőségei az alábbiak: 

a. Telefon: 06-88/235-001, 06-88/506-070 
b. E-mail: hivatal@nyirad.hu 

 
 
 
108/2020. (XI.30.)    KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Nyirád Község 
Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 
(XI.3.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom: 
 
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) 31. § (4) bekezdése alapján a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program (a továbbiakban: HEP) időarányos megvalósulását, 
illetve az Ebktv. 31. § (2) bekezdésében meghatározott helyzet esetleges 
megváltozását áttekintettem. 
 
Megállapítom, hogy az intézkedési tervben foglalt célkitűzések időarányos 
teljesítése megfelelő. A HEP 3. mellékletében „A gyermekek esélyegyenlősége” 
alcím alatt megfogalmazott célkitűzés, a nyári napközi megszervezése – mely 
célkitűzés megvalósításának határideje 2019. augusztus 31. napja volt – 
megvalósult, az Önkormányzat az intézkedési tervben felelősként megnevezett 
személyekkel, szervezetekkel együttműködve megszervezte a nyári napközit. 

 
 Megállapítom, hogy a HEP felülvizsgálata nem szükséges, azt változatlan formában 
elfogadom. 

 
Megbízom a jegyzőt, hogy jelen határozatot töltse fel a HEP-ek elkészítésének és 
felülvizsgálat nyomon követésének támogatására létrehozott szoftver (hep.tkki.hu) 
dokumentumai közé. 

 
Felelős:  polgármester és jegyző 
Határidő:  A HEP következő áttekintésére: 2022. november 30. 
  A határozat feltöltésére: 2020. december 7. 
 

 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
110/2020. (XII.21.) képviselő-testületi határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti – hatáskörében eljáró Nyirád Község Önkormányzata polgármestere a veszélyhelyzet 
kihirdetéséról szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő 
döntést hozom:  
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a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdésében foglaltak szerint megtárgyalta 
és elfogadja az Ajkai Rendőrkapitányság által készített, Nyirád község közbiztonságának helyzetéről, 
a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolót. 
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
111/2020. (XII.30.) képviselő-testületi határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti – hatáskörében eljáró Nyirád Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet 
kihirdetéséról szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő 
döntést hozom:  
 
Jóváhagyom Nyirád Község Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzési tervét a következők szerint: 
 

1.  
a) Az ellenőrzés tárgya: Bölcsődei normatívát alátámasztó dokumentáció ellenőrzése  
b) Az ellenőrzés célja: szabályszerűség, megbízhatóság 
c) Ellenőrizendő időszak: 2020. 01. 01. – 2020. 12. 31. 
d) Az ellenőrzés időszükséglete: 4 ellenőrzési nap 
e) Az ellenőrzés típusa: pénzügyi, mintavételes 
f) Az ellenőrzés ütemezése: 2021. január 
g) Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése: Nyirád Község 
Önkormányzata és költségvetési szervei 
 
2.  
a) Az ellenőrzések tárgya: Civil szervezetek önkormányzati támogatás elszámolásának 
vizsgálata 

b) Az ellenőrzés célja: szabályszerűségi 

c) Ellenőrizendő időszak: 2020.01.01. – 2020. 12. 31.  

d) Az ellenőrzés időszükséglete: 4 ellenőrzési nap 

e) Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi 

f) Az ellenőrzés ütemezése: 2021. március 

g) Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése: Nyirád Község 
Önkormányzata, Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal  
 

3. 

a) Az ellenőrzések tárgya: Belső kontrollrendszer kiépítésének és kockázatkezelés 
végrehajtásának ellenőrzése 

b) Az ellenőrzés célja: szabályszerűségi 

c) Ellenőrizendő időszak: ellenőrzés idején 

d) Az ellenőrzés időszükséglete: 3 ellenőrzési nap 

e) Az ellenőrzés típusa: mintavételes rendszerellenőrzés 

f) Az ellenőrzés ütemezése: 2021. október 

g) Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése: Nyirádi Közös 
Önkormányzati Hivatal  

 

4. 
a) Az ellenőrzések tárgya: Belső kontrollrendszer kiépítésének és kockázatkezelés 
végrehajtásának ellenőrzése 

b) Az ellenőrzés célja: szabályszerűségi 

c) Ellenőrizendő időszak: ellenőrzés idején 

d) Az ellenőrzés időszükséglete: 2 ellenőrzési nap 



e) Az ellenőrzés típusa: mintavételes rendszerellenőrzés 

f) Az ellenőrzés ütemezése: 2021. november 

g) Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése: Nyirádi Szociális Segítő 
Központ 
 
5. 
a) Az ellenőrzések tárgya: Belső kontrollrendszer kiépítésének és kockázatkezelés 
végrehajtásának ellenőrzése 

b) Az ellenőrzés célja: szabályszerűségi 

c) Ellenőrizendő időszak: ellenőrzés idején 

d) Az ellenőrzés időszükséglete: 3 ellenőrzési nap 

e) Az ellenőrzés típusa: mintavételes rendszerellenőrzés 

f) Az ellenőrzés ütemezése: 2021. november 

g) Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése: Nyirádi Nyitnikék Óvoda 
és Bölcsőde 
 
 

Felelős:  dr. Németh Mária Anita jegyző 
Határidő:  2021. december 31. 
 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
1/2021. (II.15.) képviselő-testületi határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti – hatáskörében eljáró Nyirád Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő 
döntést hozom:  
Egyetértek a Pápai Tankerületi Központ által meghatározott és közzétett, az Ajkai járásban Nyirád 
településre, a 2021/2022. 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. 

 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2021. február 15. 
 
 
  



 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2021. (II.15.) képviselő-testületi határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti – hatáskörében eljáró Nyirád Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő 
döntést hozom:  
 
Lakóház építése céljából - pályázati eljárás mellőzésével – az önkormányzat 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 polgármester 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 polgármester a Vevővel az adásvételi szerződést megköti.  
 
A szerződéskötéssel és a földhivatali eljárással kapcsolatos költségek a Vevőket terhelik. 
 
A polgármester 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. 
 
A polgármester a Vevőket a döntéséről e határozat megküldésével tájékoztatja. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  a vételár megfizetésére és a szerződés megkötésére 2021. március 31. 
 
 
  



 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2021. (II.15.) képviselő-testületi határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti – hatáskörében eljáró Nyirád Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő 
döntést hozom:  
 
Lakóház építése céljából - pályázati eljárás mellőzésével – az önkormányzat tulajdonában lévő, 
Nyirád, Szeptember 4. utca 23., 911/54 helyrajzi számú, kivett beépítetlen terület megnevezésű 
ingatlan tulajdonjogát átruházza 1/2 - 1/2 tulajdoni arányban 
 

Tóth Benjamin 8790 Zalaszentgrót, Vár rét út 27. és 
Szabó Klaudia Andrea 8454 Nyirád, Kistó utca 18. szám alatti lakosok 

(a továbbiakban: Vevők) részére. 
 
A polgármester az ingatlan eladási árát – ingatlanforgalmazó-értékbecslő szakértő által készített 
értékelési bizonyítvány alapján – 706 000 Ft + 27% ÁFA (190 620 Ft) = 896 620 Ft azaz 
nyolcszázkilencvenhatezer-hatszázhúsz forint összegben állapítja meg.  
 
A polgármester a Vevővel az adásvételi szerződést megköti.  
 
A szerződéskötéssel és a földhivatali eljárással kapcsolatos költségek a Vevőket terhelik. 
 
A polgármester 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 (706 000 Ft) a képviselő-
testület 13/2016. (II.11.) határozatában foglalt feltételekkel megkötendő támogatási szerződés alapján, 
letelepedési támogatás címén részére visszautalja. 
 
A polgármester a Vevőket a döntéséről e határozat megküldésével tájékoztatja. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  a vételár megfizetésére és a szerződés megkötésére 2021 
 
  



 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2021. (II.15.) képviselő-testületi határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti – hatáskörében eljáró Nyirád Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő 
döntést hozom:  
 
az önkormányzat tulajdonában lévő, a Nyirád, Szeptember 4. utca 911/97 helyrajzi számú építési 
telket értékesítésre kijelöli Takács Zsolt és Takácsné Bogdány Annamária 8454 Nyirád, Kossuth Lajos 
utca 16. 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 polgármester döntéséről az építkezni szándékozó ügyfeleket jelen határozat megküldésével 
tájékoztatja. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2021. február 22. 
 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
5/2021. (III.1.) képviselő-testületi határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti – hatáskörében eljáró Nyirád Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő 
döntést hozom: 
 
64 554 627 Ft bevételi és 
64 554 627 Ft kiadási  
 
főösszeggel elfogadom a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését. 
 
Felelősök:  Nagy Gábor polgármester 

dr. Németh Mária Anita jegyző 
Határidő:  folyamatos, és 2021. december 31. 
 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
6/2021. (III.1.) képviselő-testületi határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti – hatáskörében eljáró Nyirád Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő 
döntést hozom: 
 

69 154 750 Ft bevételi és 

69 154 750 Ft kiadási főösszeggel  

 

elfogadom a Nyirádi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde 2021. 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 Bölcsőde vezetője 

Határidő:  azonnal 
 
 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
7/2021. (III.1.) képviselő-testületi határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti – hatáskörében eljáró Nyirád Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő 
döntést hozom: 
 

30 757 735 Ft bevételi és 

30 757 735 Ft kiadási főösszeggel  

 

elfogadom a Nyirádi Szociális Segítő Központ 2021. 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 

Molnárné Farkas Rita a Nyirádi Szociális Segítő Központ vezetője 

Határidő:  azonnal 
 
 
 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2021. (III.1.) képviselő-testületi határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti – hatáskörében eljáró Nyirád Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő 
döntést hozom:  
 
Nyirád Község Önkormányzata Polgármestere pályázatot nyújt be a Magyarország 2021. évi központi 
költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 
melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.3., 3.4. és 3.5. pontok 
szerinti az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázatra. 
 
Pályázati alcélok: 
c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím 
 
c) Petőfi Sándor utca 843 hrsz. (312 fm hossz) felújítása: 
A beruházás összes költsége: 13 749 508 Ft 
Igényelt pályázati támogatás: 10 312 131 Ft 
Az önkormányzat által biztosított saját forrás összege: 3 437 377 Ft 
 
 
Igényelt pályázati támogatás összesen: 10 312 131 Ft 
 



Az önkormányzat által biztosított saját forrás összege: 3 437 377 Ft 
 
 
Az önkormányzat az összesen 3 437 377 Ft azaz hárommillió-négyszázharminchétezer-
háromszázhetvenhét forint önerő fedezetét az önkormányzat 2021. évi költségvetésében, az előző évi 
maradvány terhére biztosítja.  
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: 2021. március 12.  
 
 
 



 
 
 



 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2021. (III.24.) határozata 
 



Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti – hatáskörében eljáró Nyirád Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő 
döntést hozom:  
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 

CLXXV. törvény hatálya alá tartozó azon civil szervezetek számára, amelyek Nyirád község 

közigazgatási területén bejegyzett székhellyel rendelkeznek, vagy olyan bejegyzett országos vagy 

regionális civil szervezetek, melyek nyirádi szervezeti egységgel rendelkeznek és Nyirád község 

közigazgatási területén vagy annak meghatározott részén működnek feltéve, hogy az önkormányzati 

támogatást a nyirádi szervezeti egység használja és számolja el, a civil szerveztek működési kiadásaik 

finanszírozásához, a szervezet által szervezett rendezvények, programok megvalósításához, Nyirád 

község hagyományainak, értékeinek megőrzéséhez, illetve ápolásához, működésükhöz szükséges 

eszközök beszerzéséhez, hazai és nemzetközi kapcsolataik ápolásával, működtetésével kapcsolatos 

kiadások fedezéséhez. 

 

A pályázati kiírás e határozat melléklete. 

 

A polgármester gondoskodik a pályázati kiírás közzétételéről. 

 

Felelős:  Nagy Gábor polgármester 

Határidő:  2021. március 25. 
 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2021. (IV.13.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti – hatáskörében eljáró Nyirád Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő 
döntést hozom:  
 
Nyirád Község Önkormányzata a televíziós műsorszolgáltatási feladatok elvégzésére vállalkozási 
szerződést köt a Sümeg Média Centrum Kft.-vel (8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8.; képviseli: Győrfi 
Károlyné ügyvezető) bruttó 95 250 Ft/hónap, azaz kilencvenötezer-kettőszázötven forint/hónap 
összegért, melyet az önkormányzat a 2021. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosít.  
 

A polgármester a Sümeg Média Centrum Kft.-vel a vállalkozási szerződést megköti. 
 
 

Felelős:  Nagy Gábor polgármester 

Határidő:  2021. április 15. 
 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2021. (IV.13.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti – hatáskörében eljáró Nyirád Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő 
döntést hozom:  

 



Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati 

támogatásokról szóló 6/2021. (III.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati 

rendelet), valamint a 11/2021. (III.24.) képviselő-testületi határozattal kiírt pályázati felhívás szerint, a 

benyújtott pályázata alapján a Nyirádi Községi Sportegyesület (8454 Nyirád, Béke utca 54., képviseli: 

Fermos László elnök) részére 2021. évben 1.692.000 azaz egymillió-hatszázkilencvenkétezer forint 

pályázati támogatást nyújt az alábbi célok megvalósításához. 

− 100.000 Ft működési kiadásaik finanszírozásához, 

− 1.592.000 Ft működésükhöz szükséges feltételek biztosításához, eszközök beszerzéséhez. 

 

Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott részére 2021. április 30. napjáig, 

melynek fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében, az „egyéb 

működési célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek” rovat terhére biztosítja. 

 

A polgármester az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az önkormányzati 

rendeletben rögzített szabályok szerint támogatási szerződést köt, valamint intézkedik a támogatás 

átutalásáról. 

 

Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2021. április 30. 
 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2021. (IV.13.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti – hatáskörében eljáró Nyirád Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő 
döntést hozom:  

 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati 

támogatásokról szóló 6/2021. (III.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati 

rendelet), valamint a 11/2021. (III.24.) képviselő-testületi határozattal kiírt pályázati felhívás szerint, a 

benyújtott pályázata alapján az Összefogás Nyirádért Egyesület (8454 Nyirád, Petőfi Sándor utca 18., 

képviseli: Németh Andrásné Farkas Gabriella elnök) részére 2021. évben 250.000 azaz 

kétszázötvenezer forint pályázati támogatást nyújt az alábbi célok megvalósításához. 

− 150.000 Ft szervezet által szervezett rendezvények, programok megvalósításához, 

− 100.000 Ft Nyirád község hagyományainak, értékeinek megőrzéséhez, illetve ápolásához. 

 

Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott részére 2021. április 30. napjáig, 

melynek fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében, az „egyéb 

működési célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek” rovat terhére biztosítja. 

 

A polgármester az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az önkormányzati 

rendeletben rögzített szabályok szerint támogatási szerződést köt, valamint intézkedik a támogatás 

átutalásáról. 

 

Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2021. április 30. 
 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2021. (IV.13.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti – hatáskörében eljáró Nyirád Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet 



kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő 
döntést hozom:  

 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati 

támogatásokról szóló 6/2021. (III.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati 

rendelet), valamint a 11/2021. (III.24.) képviselő-testületi határozattal kiírt pályázati felhívás szerint, a 

benyújtott pályázata alapján az Iskola a Gyermekeinkért Közalapítvány (8454 Nyirád, Szabadság utca 

1., képviseli Hoffmann István elnök) részére 2021. évben 300.000 azaz háromszázezer forint pályázati 

támogatást nyújt az alábbi célok megvalósításához. 

− 60.000 Ft működési kiadásaik finanszírozásához, 

− 140.000 Ft szervezet által szervezett rendezvények, programok megvalósításához, 

− 100.000 Ft Nyirád község hagyományainak, értékeinek megőrzéséhez, illetve ápolásához. 

 

Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott részére 2021. április 30. napjáig, 

melynek fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében, az „egyéb 

működési célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek” rovat terhére biztosítja. 

 

A polgármester az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az önkormányzati 

rendeletben rögzített szabályok szerint támogatási szerződést köt, valamint intézkedik a támogatás 

átutalásáról. 

 

Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2021. április 30. 
 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2021. (IV.13.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti – hatáskörében eljáró Nyirád Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő 
döntést hozom:  

 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati 

támogatásokról szóló 6/2021. (III.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati 

rendelet), valamint a 11/2021. (III.24.) képviselő-testületi határozattal kiírt pályázati felhívás szerint, a 

benyújtott pályázata alapján a Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete (8200 Veszprém, 

Budapest út 16., képviseli Hegedűs Józsefné elnök) részére 2021. évben 50.000 azaz ötvenezer forint 

pályázati támogatást nyújt az alábbi célok megvalósításához. 

− 50.000 Ft működési kiadásaik finanszírozásához. 

 

Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott részére 2021. április 30. napjáig, 

melynek fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében, az „egyéb 

működési célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek” rovat terhére biztosítja. 

 

A polgármester az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az önkormányzati 

rendeletben rögzített szabályok szerint támogatási szerződést köt, valamint intézkedik a támogatás 

átutalásáról. 

 

Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2021. április 30. 
 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

18/2021. (IV.13.) határozata 
 



Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti – hatáskörében eljáró Nyirád Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő 
döntést hozom:  

 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati 

támogatásokról szóló 6/2021. (III.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati 

rendelet), valamint a 11/2021. (III.24.) képviselő-testületi határozattal kiírt pályázati felhívás szerint, a 

benyújtott pályázata alapján a Kék Cinke Alapítvány (8454 Nyirád, Széchenyi István utca 36., 

képviseli: Bódisné Szencz Anikó elnök) részére 2021. évben 150.000 azaz százötvenezer forint 

pályázati támogatást nyújt az alábbi célok megvalósításához. 

− 150.000 Ft szervezet által szervezett rendezvények, programok megvalósításához. 

 

Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott részére 2021. április 30. napjáig, 

melynek fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében, az „egyéb 

működési célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek” rovat terhére biztosítja. 

 

A polgármester az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az önkormányzati 

rendeletben rögzített szabályok szerint támogatási szerződést köt, valamint intézkedik a támogatás 

átutalásáról. 

 

Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2021. április 30. 

 

 

 

 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

19/2021. (IV.13.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti – hatáskörében eljáró Nyirád Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő 
döntést hozom:  

 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati 

támogatásokról szóló 6/2021. (III.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati 

rendelet), valamint a 11/2021. (III.24.) 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 2021. évben 300.000 azaz háromszázezer forint pályázati 

támogatást nyújt az alábbi célok megvalósításához. 

− 300.000 Ft működési kiadásaik finanszírozásához. 

 

Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott részére 2021. április 30. napjáig, 

melynek fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében, az „egyéb 

működési célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek” rovat terhére biztosítja. 

 

A polgármester az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az önkormányzati 

rendeletben rögzített szabályok szerint támogatási szerződést köt, valamint intézkedik a támogatás 

átutalásáról. 

 

Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2021. április 30. 
 
 
 



Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

20/2021. (IV.13.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti – hatáskörében eljáró Nyirád Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő 
döntést hozom:  

 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati 

támogatásokról szóló 6/2021. (III.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati 

rendelet), valamint a 11/2021. (III.24.) képviselő-testületi határozattal kiírt pályázati felhívás szerint, a 

benyújtott pályázata alapján a Nyirádi Polgárőr Egyesület (8454 Nyirád, Szabadság utca 3., képviseli 

Papp Attila elnök) részére 2021. évben 300.000 azaz háromszázezer forint pályázati támogatást nyújt 

az alábbi célok megvalósításához. 

− 250.000 Ft működési kiadásaik finanszírozásához, 

− 50.000 Ft működésükhöz szükséges feltételek biztosításához, eszközök beszerzéséhez. 

 

Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott részére 2021. április 30. napjáig, 

melynek fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében, az „egyéb 

működési célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek” rovat terhére biztosítja. 

 

A polgármester az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az önkormányzati 

rendeletben rögzített szabályok szerint támogatási szerződést köt, valamint intézkedik a támogatás 

átutalásáról. 

 

Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2021. április 30. 
 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

21/2021. (IV.13.) határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti – hatáskörében eljáró Nyirád Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő 
döntést hozom:  

 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati 

támogatásokról szóló 6/2021. (III.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati 

rendelet), valamint a 11/2021. (III.24.) 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 2021. évben 1.084.000 azaz egymillió-nyolcvannégyezer 

forint pályázati támogatást nyújt az alábbi célok megvalósításához. 

− 90.000 Ft működési kiadásaik finanszírozásához, 

− 694.000 Ft szervezet által szervezett rendezvények, programok megvalósításához, 

− 210.000 Ft Nyirád község hagyományainak, értékeinek megőrzéséhez, illetve ápolásához, 

− 90.000 Ft működésükhöz szükséges feltételek biztosításához, eszközök beszerzéséhez. 

 

Az önkormányzat a támogatást egy összegben utalja át a támogatott részére 2021. április 30. napjáig, 

melynek fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében, az „egyéb 

működési célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek” rovat terhére biztosítja. 

 

A polgármester az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az önkormányzati 

rendeletben rögzített szabályok szerint támogatási szerződést köt, valamint intézkedik a támogatás 

átutalásáról. 



 

Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2021. április 30. 
 
 
 

 


