
Nagyacsád Község Önkormányzata
8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3.

ikt.szám: 78-3/2013.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 18 
óra 00 perckor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Helye: Polgármesteri Hivatal – Nagyacsád

Jelen vannak: 
Szalóky Nándor Polgármester

        Szakács Balázsné Alpolgármester
      Süle István
      Vadász Gábor

Fusz Róbert képviselők

Tanácskozási joggal jelen van: Novák Edit aljegyző
Érdeklődő: 8 fő 

Szalóky  Nándor  Polgármester:  Köszönti  a  képviselőket.  Megállapítja,  hogy  az  ülés
határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő képviselőből 5 fő jelen van.
 Az ülést megnyitom. 
Ismerteti  szóban  a  kiküldött  napirendi  pontokat.  Mivel  kiegészítés,  kérdés  nem  érkezett,
felkéri a képviselő-testületet, hogy szavazzon a napirend elfogadásáról.
 
Nagyacsád község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

12/2013.(III.27.)határozat
Nagyacsád Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013.
március 27-i rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg:
1.) Hulladékgazdálkodásról szóló …../2013.(….)önkormányzati

rendelet tárgyalása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester
2.) Környezet védelméről szóló 9/2010. (XII.03.) önkormányzati
rendelet módosítás tárgyalása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester
3.) Környezetvédelmi  alap  létrehozásáról  szóló  ../2013.(…)

rendelet tárgyalása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester
4.)  A  pénzbeli  és  természetben  nyújtott  szociális  és
gyermekvédelmi  ellátásokról  és  az  ezzel   kapcsolatos  eljárási
szabályokról  szóló  8/2011.(VIII.25.)  önkormányzati  rendelet
módosításának tárgyalása
5.)Pápai Rendőrkapitányság támogatásának tárgyalása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester
6.) Rendőrségi beszámoló elfogadása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester



7.)  Országos  Mentőszolgálat  Alapítvány  támogatásának
tárgyalása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester
8.) Vegyes ügyek

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján:

1) Hulladékgazdálkodásról szóló rendelet tárgyalása
            Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Szalóky Nándor polgármester:
Elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta,  új hulladék törvény van hatályban, már
nem a testület határozza meg a közszolgáltatási díj mértékét. A Győr –Szol Zrt. tájékoztatása
szerint 2013. évben nem lesz áremelés, továbbra is a 2012. évben alkalmazott szállítási díjak
maradnak érvényben.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról.

A Képviselő-testület  5 igen szavazattal,  ellenszavazat  és tartózkodás  nélkül  megalkotja  az
alábbi rendeletet:

3/2013.(III.28.) önkormányzati rendelet
Nagyacsád  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a
Hulladékgazdálkodásról  szóló,  fenti  számú  rendeletét  az
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja.

Utasítja az aljegyzőt, hogy a rendelet kihirdetésről – a helyben
szokásos módon- gondoskodjon.

2.)  Környezet  védelméről  szóló  9/2010.  (XII.03.)  önkormányzati  rendelet  módosítás
tárgyalása
     Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Szalóky Nándor polgármester: 
Elmondja, hogy a rendelet módosítására azért van szükség, mert a régi rendelet szerint az avar
és kerti hulladék égetésére csak október 1. és április 30. közötti időszakban van lehetőség, de
május és október közötti időszakban is van a lakosoknak elégetni való kerti hulladéka, és meg
kell adni a lehetőséget, hogy törvényes keretek között lehessen az égetésről gondoskodni. 
A módosításba nem került javasolt időpont. A kedd 17.00-19.00-ig, valamint szombat 7.00-
9.00 elfogadható lenne. 

Szakács Balázsné alpolgármester: 
Elmondja, hogy mindenkinek megfelelő időpontot nem lehet meghatározni.

Fusz Róbert:
Elmondja,  hogy az  égetést  be  is  kell  jelenteni,  nem csak  az  önkormányzathoz,  hanem a
tűzoltósághoz is írásban.

Vadász Gábor képviselő:



Elmondja, hogy jó a két időpont, de mindenkinek úgysem felel meg.

Szalóky Nándor polgármester:
Megkérdezi az érdeklődőket, hogy van-e kérdés a rendelet módosítással kapcsolatban?

Papp Zoltán érdeklődő:
Mi történik, ha valaki nem tartja be a szabályokat, és nem a megadott napon éget?

Novák Edit aljegyző:
Elmondja, hogy bírság kerül kiszabásra.

Szalóky Nándor polgármester: 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról.

A Képviselő-testület  5 igen szavazattal,  ellenszavazat  és tartózkodás  nélkül  megalkotja  az
alábbi rendeletet:

4/2013.(III.28.) önkormányzati rendelet
Nagyacsád  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a
Környezetvédelméről  szóló  9/2010.  (XII.03.)önkormányzati
rendelet  módosításáról  szóló,  fenti  számú  rendeletét  az
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja.

Utasítja az aljegyzőt, hogy a rendelet kihirdetésről – a helyben
szokásos módon- gondoskodjon.

3)Környezetvédelmi alap létrehozásáról szóló …/2013.(….)önkormányzati rendelet tárgyalása
   Előadó: Szalóky Nándor

Szalóky Nándor polgármester:
Elmondja,  hogy  a  környezetvédelmi  alap  létrehozására  a  szennyvíz  beruházás  miatt  van
szükség, az előterjesztést mindenki megkapta, részletesen tartalmazza. Egy alszámlát is kell
nyitni,  ezen a számlán az önkormányzat különíthet el  pénzt például az illegálisan lerakott
hulladék elszállítására. Önkéntes lakossági befizetések is érkezhetnek a számlára.

Megkérdezi, hogy az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról .

A Képviselő-testület  5 igen szavazattal,  ellenszavazat  és tartózkodás  nélkül  megalkotja  az
alábbi rendeletet:

5/2013.(III.28.) önkormányzati rendelet
Nagyacsád  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a
Környezetvédelmi  alap  létrehozásáról   szóló,  fenti  számú
rendeletét  az  előterjesztésben  foglaltaknak  megfelelően
megalkotja.

Utasítja az aljegyzőt, hogy a rendelet kihirdetésről – a helyben
szokásos módon- gondoskodjon.



4.) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel
kapcsolatos  eljárási  szabályokról  szóló  8/2011.(VIII.25.)  önkormányzati  rendelet
módosításának tárgyalása

Szalóky Nándor polgármester elmondja,  hogy az  önkormányzat  szűkös költségvetése  már
nem  teszi  lehetővé,  hogy  a  gyerekek  ingyen  egyenek.  Térítési  díjat  kell  fizetniük,  így
készített  egy  tervezetet,  amiben  három  féle  variáció  van.  Minden  képviselő  megkapta.
Ismerteti  a  három variációt.  Gyerekek  szociális  étkezők,  így  e  szerint  kell  módosítani  a
rendeletet.

Elmondja,  hogy  bármelyik  variáció  kerül  is  elfogadásra,  még  így  is  többet  kell  az
önkormányzatnak hozzátenni, mint tavaly. 
A Boszorkány konyhától megkaptuk az árajánlatot, továbbra is innen kellene hogy étkezzenek
a  gyerekek, volt kritika, ami miatt készült egy felmérésvolt, 10% sem volt azoknak az aránya,
akik nem voltak megelégedve az étellel.

Szakács  Balázsné  alpolgármester elmondja,  hogy  Magyargencsről  nem  tudják  hozni  az
ebédet, mert fél kettőre érne ide az ebéd, az már nagyon késő.

Vadász Gábor képviselő elmondja, nem ért egyet a térítési díj bevezetésével, de ha már lesz,
akkor az első variációt javasolja, mert itt kellene a legkevesebbet fizetni a szülőknek. 

Süle  István  képviselő  elmondja,  hogy  úgy  kellene  dönteni,  hogy  a  szülőknek  minél
kevesebbet kellene fizetni.

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy mindenképpen az lenne a jó megoldás, ha a
második variáció legyen elfogadva.

Szakács Balázsné alpolgármester : elmondja, hogy az iskolások semmilyen támogatásban nem
részesülnek, ilyen alapon ők is ingyen ehetnének.

Szalóky  Nándor  polgármester:  Megkérdezi  az  érdeklődőket,  hogy van-e  valami  kérdés  a
térítési díjjal kapcsolatban.

Ölbei Hajnalka Erika érdeklődő: Kik azok akik a továbbiakban is ingyen ehetnek?

Szalóky Nándor polgármester elmondja,  hogy a gyermekvédelmi támogatásban részesülők
továbbra is ingyen étkeznek. A három gyermekesek 50%-ot fizetnek.

Vadászné Hercegfi Andrea érdeklődő: A tartósan beteg gyerekek mennyi támogatást kapnak.

Szalóky Nándor polgármester: Ők is 50%-ot fizetnek, mint a három gyermekes családok.
Elmondja,  hogy  a  rendelet  módosításába  bekerül,  hogy  súlyos  betegség  vagy   különös
méltánylást érdemlő esetben is lehet átmeneti segélyt adni, a mindenkori   40% -áig.
Az eredeti  rendeletben fix  10000.-Ft volt  az átmeneti  segély és így nem volt  lehetőség a
mérlegelésre. A módosítással így a maximálisan adható összeg a mindenkori nyugdíjminimum
40%-a lenne, és a körülmények ismeretében dönthetnénk az adható összeg mértékéről.



Szakács Balázsné alpolgármester elmondja, hogy egyetért a módosítással.
Szalóky  Nándor  polgármester megkérdezi  az  érdeklődőket,  hogy  van-e  kérdés  ezzel
kapcsolatban?

Papp Zoltán: Kik azok, akik kaphatnak átmeneti segélyt.

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy azok, akik jövedelmi helyzete a rendeletben
meghatározott feltételeknek megfelel.

Megkérdezi, hogy az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról .
A Képviselő-testület  5 igen szavazattal,  ellenszavazat  és tartózkodás  nélkül  megalkotja  az
alábbi rendeletet:

6/2013.(III.28.) önkormányzati rendelet
Nagyacsád  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a
pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi
ellátásokról és az ezzel  kapcsolatos eljárási szabályokról szóló
8/2011.(VIII.25.)  önkormányzati  rendelet  módosításáról  szóló,
fenti  számú  rendeletét  az  előterjesztésben  foglaltaknak
megfelelően megalkotja.

Utasítja az aljegyzőt, hogy a rendelet kihirdetésről – a helyben
szokásos módon- gondoskodjon.

5.)Pápai Rendőrkapitányság támogatásának tárgyalása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy a rendőrség támogatást kért a körzeti megbízott
üzemanyag  költségeihez.  Nagy szükség  van  rájuk.  Az  előző  évben  lakosságszám alapján
fizettünk, mely az idei évben az előterjesztésben foglaltak szerint 78360 Ft.
Az előterjesztésben foglaltakkal ellentétben havi 5000.- Ft támogatást javaslok.

Megkérdezi, hogy az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatról.
A  Képviselő-testület  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  az  alábbi
határozatot hozza:

13/2013 (III.27.)önkormányzati határozata

a Pápai Rendőrkapitányság támogatásáról

A Képviselő-testület vállalja, hogy 2013. évben bruttó 60.000
Ft  támogatást  utal  a  Pápai  Rendőrkapitányság  részére  az
általános  tartalék  terhére,  melyet   Nagyacsád  településen
használt  szolgálati  gépkocsi  üzemanyag   költségeire  kell
felhasználni.



   Határidő: 30 nap

   Felelős: polgármester

6.) Rendőrségi beszámoló elfogadása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Szalóky  Nándor  polgármester  elmondja,  hogy  a  Pápai  Rendőrkapitányság  megküldte  a
beszámolóját a 2012. évről, mely az előterjesztés részét képezi. Két esetben volt üzemanyag
eltulajdonítása, egyik az Ifjúság utcában. 
Megkérdezi, hogy az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatról.

Megkérdezi, hogy az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatról.
A  Képviselő-testület  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  az  alábbi
határozatot hozza:

14/2013.(III.27.) önkormányzati határozata

Nagyacsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Pápai Rendőrkapitányság 2012. évi közbiztonsági beszámolóját 
elfogadja, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

7., Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásának tárgyalása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy kérés érkezett az alapítványtól, hogy az idei
évben is támogassa az önkormányzat, a támogatást eszközbeszerzésre használnák fel. 
Javaslom, az idei évben is támogassuk őket 10.000.- Ft-tal.
Megkérdezi, hogy az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatról.

A  Képviselő-testület  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  az  alábbi
határozatot hozza:

15/2013 (III.27.)önkormányzati határozata

        az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásáról

A Képviselő-testület vállalja, hogy 2013. évben 10.000-
Ft  támogatást  utal  az  Országos  Mentőszolgálat



Alapítvány részére - az általános tartalék terhére-, melyet
a  Pápai  Mentőállomás  mentéstechnikai  eszközeinek
bővítésére kell felhasználni.

Határidő: 30 nap

Felelős: polgármester

8.) Vegyes ügyek
Előadó: Szalóky Nándor
Szalóky Nándor Polgármester a vegyes ügyek keretében elmondja, hogy Dr. Gyenes Nikoletta
aljegyző  közszolgálati  jogviszonya  közös  megegyezéssel   megszűnt.  Részére  19  nap
szabadságot kell kifizetni. 
Elmondja,  hogy  közterületen  megtámadott  egy  nagyacsádi  lakost  egy  kutya,  melyről
bejelentés történt a körzeti megbízottnál.
Megkérdezi,  hogy  a  vegyes  ügyek  keretében  van-e  még  valami  amit  a  vegyes  ügyek
keretében tárgyalni kellene.

Szalóky Nándor polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülésén megtárgyalandó
további napirend nincs, kérdés, bejelentés hiányában a 2013. március 27.-i rendkívüli ülést 19
óra 00 perckor berekeszti.

K.m.f.

Szalóky Nándor Novák Edit
 polgármester  aljegyző


