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

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

Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 11-én 17 óra
00 perckor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Helye: Polgármesteri Hivatal – Nagyacsád

Jelen vannak: 
Szalóky Nándor Polgármester

        Szakács Balázsné Alpolgármester
       Süle István képviselő
      

Meghívottak: Nagy Géza gazdasági igazgató Fix Pont Önkormányzati Feladatellátó Társulás 
részéről
                      Mészáros Géza polgármester 
Kunszt Szabolcs elnök a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás részéről távolmaradását előre 
jelezte.

Tanácskozási joggal jelen van: Novák Edit aljegyző
Érdeklődő: - 

Szalóky  Nándor  Polgármester:  Köszönti  a  képviselőket.  Megállapítja,  hogy  az  ülés
határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő képviselőből 3 fő jelen van.
Vadász Gábor, Fusz Róbert igazoltan van távol.
 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 3 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

16/2013.(IV.11.)határozat
Nagyacsád Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013.
március 27-i rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg:
1.) Rendkívüli  időjárás  (hóesés)  miatt  vis  maior  támogatás

benyújtásáról döntés
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

2.) Házi segítségnyújtással kapcsolatos feladatellátás tárgyalása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján:
1.) Rendkívüli időjárás (hóesés) miatt vis maior támogatás benyújtásáról döntés

Szalók Nándor elmondja, hogy 2013. március 14-17.-i időszakban jelentős mennyiségű hó esett le, 
ami fennakadásokat okozott.  A rendkívüli időjárás miatt autósok kerültek veszélybe, a kül- és 



belterületi utakon, amely  fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani. A számla kiállításra 
került bruttó 123.495.- Ft összegben. Javaslom, nyújtsunk be pályázatot vis maior támogatás 
igénylésére.
Mivel  kiegészítés,  kérdés  nem  érkezett,  felkéri  a  képviselő-testületet,  hogy  szavazzon  a
napirend elfogadásáról.
 
Nagyacsád község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

17/2013 (IV.11.)önkormányzati határozata

a Vis maior támogatás benyújtásáról 

Nagyacsád Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior támogatás 
címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.

Káresemény megnevezése: rendkívüli időjárás miatti védekezési munka

A káresemény forrásösszetétele:

Megnevezés 2013. év %
Saját forrás   37.049 30%
Vis maior támogatási igény   86.446 70%
Források összesen 123.495 100%

A károk helyreállításának összes költsége 123.495Ft, melynek fedezetét az önkormányzat részben 
tudja biztosítani.

A testület a saját forrás összegét a 2013. évi költségvetéséről szóló  2/2013.(III.18.) számú 
költségvetési Rendeltében biztosítja

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.

2.) Házi segítségnyújtással kapcsolatos feladatellátás tárgyalása
        Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Szalóky Nándor elmondja, hogy mindkét társulás vezetőjét meghívta a képviselő-testület ülésére, de 
csak a Fix Pont Önkormányzati Társulás részéről jöttek el.

A házi segítségnyújtás a Többcélú Kistérségi Társulásnál térítésköteles, így sok lakos lemondta a 
szolgáltatást. Ha a Fix Pont Önkormányzati Társulás látná el a házi segítségnyújtást, akkor az ingyen 
lenne a lakosoknak, mert nem kell térítési díjat fizetniük. 

Felkéri Nagy Géza gazdasági igazgatót, hogy tájékoztassa a testület tagjait az általuk nyújtandó 
szolgáltatásról.

Nagy Géza elmondja, hogy náluk a szolgáltatás igénybevétele a lakosok részére ingyenes, 
folyamatosan tartják a kapcsolatot a gondozottakkal.

Szalóky Nándor polgármester megkérdezi, hogy hány gondozott kell egy fő gondozónak.



Nagy Géza elmondja, hogy 9 gondozottra van szükség, mivel nem megy minden nap mindenhova. 

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy jelenleg egy gondozónő van,  valószínű annyi is fog 
megmaradni. Neki meg lesz a 9 fő gondozottja, hogy 8 órás munkaviszonya meglegyen.

Süle István megkérdezi, hogy 10-11 gondozott is belefér?

Nagy Géza elmondja, hogy az már sok. 

Szalóky Nándor polgármester megkérdezi, hogy jövőre is ingyenes lesz-e az ellátás, valamint, hogy 
hogyan tudják ezt az idei évben ingyen biztosítani.

Nagy Géza elmondja, hogy jövőre ígérni nem tud, mivel a jövő évi normatíva adatok nem állnak 
rendelkezésre. Azért tudják ingyenesen biztosítani, ellenben a másik társulással, mert kis létszámmal 
dolgoznak, rezsi költségük elenyésző. Bérleti díjat az irodára nem kell fizetniük, azt ingyenesen 
használhatják. Véleménye szerint csak kis társulásokat lehet ilyen gazdaságosan fenntartani. Napi 1 
óra gondozási időt meg lehet állapítani szinte mindenkinél, így az óraszám is megvan.

Szakács Balázsné megkérdezi, mi van, ha nincs meg a gondozotti létszám. 

Nagy Géza elmondja, hogy abban az esetben felveszi a kapcsolatot az önkormányzattal, és vagy 
csökken a gondozónő munkaideje, vagy az önkormányzat kifizeti a különbözetet.

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy arra az önkormányzatnak nincs pénze, hogy azt 
kifizesse. Megkérdezi, hogy mikortól tudják vállalni a gondozást.

Nagy Géza elmondja, hogy 2013. július 1-től, mert a működési engedélyt módosítani kell hozzá.

Szalóky Nándor megkérdezi, van-e még kérdés, hozzászólás.

Mivel  kiegészítés,  kérdés  nem  érkezett,  felkéri  a  képviselő-testületet,  hogy  szavazzon  a
napirend elfogadásáról.
 
Nagyacsád község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

18/2013.(IV.11.)határozat
Nagyacsád Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a házi segítségnyújtás kötelező feladat ellátása 
kapcsán kilép a Pápai Többcélú Kistérségi Társulásból és a 
feladatot 2013. július 1-vel a Fix Pont önkormányzati 
Feladatellátó Társulás keretein belül látja el.

Szalóky Nándor polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülésén megtárgyalandó
további napirend nincs, kérdés, bejelentés hiányában a 2013. április 11.-i rendkívüli ülést 19
óra 00 perckor berekeszti.

K.m.f.

Szalóky Nándor Novák Edit
 polgármester  aljegyző


