
Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
8612 Nyim, Fő u. 65. 

84/380-044            
nyimipolgarmester@gmail.com 

 
Ügyiratszám:2806/2017 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV, 

 

amely készült Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. február 27. napján 17.30 órakor megtartott  

közmeghallgatásáról és nyilvános testületi üléséről 

 

 

 

Az ülés helye: Nyim Művelődési Ház – Nyim Fő utca 28. 

 

Jelen vannak:  

Pistár Péter polgármester – levezető elnök, 

Pappné Babodi Tímea alpolgármester,  

Czunf Tibor, 

Weifenbach Károly, 

Kanalas Zoltán képviselő-testületi tagok. 

 

Távol van: 

- 

 

Állandó meghívottként tanácskozási joggal jelen vannak: 

Budainé Vajk Ildikó jegyző 

Dr. Cseh Balázs aljegyző, jegyzőkönyvvezető 

 

A lakosság részéről: 23 fő érdeklődő állampolgár 

 

Pistár Péter polgármester köszönti a közmeghallgatáson megjelent lakosokat, a 

megválasztott képviselőket, jegyző asszonyt, aljegyző urat. Megállapítja, hogy a 

közmeghallgatás mint testületi ülés határozatképes, mert a megválasztott 4 képviselőből 

mind a 4 képviselő és a polgármester jelen van. Az ülést megnyitja.  

 

Javasolja az alábbi napirendi pontok elfogadását. 

 

Napirendi pontok: 

1. A Nyim, Fő utca 28. szám alatti italbolt és élelmiszerbolt üzemeltetése 

Előterjesztő: Pistár Péter polgármester és a képviselő-testület 

 

2. Egyebek. 

Előterjesztő: Pistár Péter polgármester és a képviselő-testület 

 

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 

 

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett 

nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 

 

 



2 

 

 

18/2017. (II. 27.) számú önkormányzati határozat 

a napirendi pontok elfogadásáról. 

 

Nyim Község Önkormányzatának képviselő-testülete Pistár Péter 

polgármester által javasolt napirendi pontokat elfogadta. 

 

 

1. napirendi pont: A Nyim, Fő utca 28. szám alatti italbolt és élelmiszerbolt 

üzemeltetése 

Előterjesztő: Pistár Péter polgármester és a képviselő-testület 

 

Pistár Péter polgármester ismerteti, hogy mivel a Nyim Község Önkormányzata 

tulajdonában lévő, Nyim Fő utca 28. szám alatti 52 nm alapterületű helyiség italbolt és 

élelmiszerbolt céljával történő üzemeltetése és bérlése 2017. február 28. napjával megszűnt, 

ezért a megjelölt ingatlan helyiségének bérlésére, illetve italbolt és élelmiszerboltként való 

üzemeltetésére nyilvános pályázat kiírása vált szükségessé. Ezért Nyim Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nyim Község Önkormányzata 

tulajdonában lévő, Nyim Fő utca 28. szám alatti 52 nm alapterületű helyiség italbolt és 

élelmiszerbolt céljával történő üzemeltetésére és bérbeadására nyilvános pályázatot ír ki, 

illetve hirdet. A pályázati feltételek a pályázati kiírás tartalmazta, azonban pályázat nem 

érkezett be, a határidő pedig lejárt. Az italboltot és élelmiszerboltot határnapig üzemeltető 

vállalkozóval kötött megállapodás értelmében a köztük lévő szerződés felmondásra került. A 

fennálló probléma megoldásaként megkezdődik az úgynevezett mozgóbolti tevékenység, így 

továbbra is lehetőség lesz az alapvető élelmiszerek és egyéb termékek vásárlására. Bár a 

helyi vállalkozók támogatása volt a cél, de ezt a helyzet felülírta, viszont új pályázat kerül 

kiírásra. Az új pályázat csak az italbolt üzemeltetésére fog vonatkozni. Az átmeneti 

időszakban az önkormányzat minden szükséges intézkedést megtesz és támogatja, segíti az 

alapvető élelmiszerek beszerzésében a lakosságot, főleg az idősebbeket.  

 

Paska Károlyné helyi lakos hozzászólásában azt javasolja, hogy adja lejjebb az 

önkormányzat a bérleti díjat. 

Pistár Péter polgármester azt válaszolja, hogy a régi bérleti díj közel fele szerepel a 

pályázatban. Az, hogy ekkora összeg fejében sem érkezett be pályázat, az nem az 

önkormányzaton múlik, mivel mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy megéri-e neki 

avagy sem. Ezen felül továbbra is meg lesz hirdetve és várják a pályázókat. 

Gróf Jenő helyi lakos megjegyzi, hogy már mindent majdnem házhoz hoznak a szállítók, 

mint például a tápot, gázt és a többit. 

Pistár Péter polgármester egyéb kérdés, észrevétel, hozzászólás hiányában a napirendi 

pontot lezárja és felhívja a lakosságot, hogy tegyenek javaslatot a közmeghallgatás egyéb 

napirendi pontjában való témák tárgyalására. 

 

2. napirendi pont: Egyebek. 

Előterjesztő: Pistár Péter polgármester és a képviselő-testület 

 

2.1. Tájékoztatás kérése a lakosságot érintő házszámjelző táblák igénylésének 

menetéről 

Dormán Eszter helyi lakos kérdezi a polgármester úrtól és a képviselő-testület-tagjaitól, 

hogy a meghirdetett felhívás, amely szerint a helyi lakosok ingyen igényelhetnek új 

házszámot jelző táblát hogyan válik lehetővé? 
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Pistár Péter polgármester válaszában elmondja, hogy aki szeretne, annak az 

önkormányzat a saját költségén elkészítteti, tehát a helyi lakosoknak ez ingyen lesz, csak 

jelezniük kell az önkormányzat felé az erre vonatkozó igényüket. 

Dormán Eszter helyi lakos továbbá azt javasolja, hogy a szelektív hulladékgyűjtés 

időpontjai kerüljenek kifüggesztésre az önkormányzat hirdetőtábláin. 

Pistár Péter polgármester egyetértését fejezi ki és ígéretet tesz, hogy a jövőben 

kifüggesztésre kerülnek az időpontok. 

Pistár Péterné helyi lakos felhívja a figyelmet, hogy zöldhulladék járatok indulnak, 

amelyek házhoz mennek. 

2.2. Panaszbejelentés a postai szolgáltatással kapcsolatban 

Horváth Attila helyi lakos panaszt tesz arra vonatkozóan, hogy rendszeresen nem 

érkeznek meg a postai küldeményei. 

Pistár Péter polgármester megjegyzi, hogy ez a kérdés nem tartozik az önkormányzatra, 

ez a posta hatásköre. Őket kellene megkeresni a problémával. 

Gróf Jenő helyi lakos abban látja a probléma okát, hogy egyrészt megszűnt az állandó 

posta a településen, másrészt minden héten szinte más postás van, ezért nincs kellő rutinjuk 

és helyismeretük. 

Pistár Péter polgármester ígéretet tesz, hogy jelzik a posta felé a problémát és 

megpróbálnak megoldást találni. 

2.3. Panaszbejelentés a telkek tisztasága és a kóborló kutyák ügyében 

Horváth Attila helyi lakos panasszal él, hogy körülbelül egy évvel ezelőtt bejárták egy 

telket a jegyzővel, amely túlságosan gazos és rendezetlen, de nem történt azóta sem 

változás. 

Budainé Vajk Ildikó jegyző tájékoztat, hogy intenzív tárgyalások folynak az ügyben. 

Március végével remélhetőleg rendeződik a telek kitakarítása, letisztítása, mivel sikerült 

megkeresni a tulajdonosokat és mind a négy tulajdonos szándéknyilatkozatot tett erre 

vonatkozóan. 

Alföldiné Mikó Irén helyi lakos megjegyzi, hogy további mindennapos probléma a két 

szabadon kóborló kutya, amelyek több lakos háztáji baromfiállományában kárt tesz.  

Budainé Vajk Ildikó jegyző tájékoztat, hogy ez a Járási Hivatal hatáskörébe tartozó ügy, 

de az önkormányzatnak van szerződése az állatok befogására jogosult Kft.-vel.  Emellett ki 

lettek küldve a kutyák tulajdonosainak a felszólítások. 

Czunf Tibor képviselő véleménye szerint meg kell keresni a gazdát és fizesse ki a kárt. 

Kanalas Zoltán képviselő tájékoztat, hogy gyepmester volt már kint a helyszínen, de nem 

tudták befogni az állatokat. 

Horváth Attila helyi lakos az állatokra tekintettel felveti, hogy a beinduló mobilbolt ne 

négyszáz hertzes frekvencián jelezze a lakosok számára érkezését, mert az zavarja a 

kutyákat. 

Pistár Péter polgármester további érdemi témák hiányában a közmeghallgatást 18.05 

órakor berekeszti. 

 

K. m. f. 

 

 

 

       Pistár Péter   Budainé Vajk Ildikó 

       polgármester    jegyző 


