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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 24-én 17 
óra 30 perckor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Helye: Polgármesteri Hivatal – Nemesgörzsöny

Jelen vannak: 
Szalóky Nándor Polgármester

        Szakács Balázsné Alpolgármester
       Vadász Gábor

Fusz Róbert képviselők

Süle István képviselő távolmaradását előre jelezte.

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 4 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 4 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

19/2013.(IV.24.)határozat
Nagyacsád Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013.
április 24.-i rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg:
1.) Nagyacsád  Község  Önkormányzat  2012.  évi  zárszámadás

tárgyalása
Elődadó: Szalóky Nándor polgármester
2.) Óvoda felújítás pályázat benyújtása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján:

1.) Nagyacsád Község Önkormányzat 2012. évi zárszámadás tárgyalása
Elődadó: Szalóky Nándor polgármester

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy a rendelet tervezetet mindenki megkapta.



Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak alapján a költségvetés 
végrehajtásáról zárszámadást kell készíteni, és annak  jóváhagyásáról zárszámadást kell 
készíteni, és annak jóváhagyásáról rendeletet kell alkotni 

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetését a képviselő-testület 1/2012.(II.24.) önkormányzati
rendeletével fogadta el 86.178 e Ft kiadási és bevételi eredeti előirányzati főösszeggel.

Az előirányzatok alakulását  és  a  teljesítéseket  a  bevételek  és  kiadások tekintetében az  1.
számú melléklet tartalmazza.
A 2012.  évben a  pénzügyi  terv  végrehajtása  228.917.-  e  Ft  bevételi  és  218.686.-  kiadási
főösszeggel teljesült. 
A 2012.  év nehéz év volt   pénzügyes  szempontjából.  A könyvelésben nagyon sok dolgot
kellett  pótolni,  nagyon sok volt  a hiányosság. Próbáltuk utol érni magunkat.  A beszámoló
elkészült, mind a kincstár, mind pedig a testület felé.

Megkérdezi, hogy a kiküldött előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás.

Mivel  kiegészítés,  kérdés  nem  érkezett,  felkéri  a  képviselő-testületet,  hogy  szavazzon  a
napirend elfogadásáról.
 
Nagyacsád község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotta:

7/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelet
Nagyacsád  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a
Nagyacsád  Önkormányzat  2012.  évi  pénzügyi  terv
végrehajtásáról szóló, fenti számú rendeletét az előterjesztésben
foglaltaknak megfelelően megalkotja.

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

2.) Óvoda felújítás pályázat benyújtása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta, mely 
szerint a  Belügyminisztérium által kiírt „Önkormányzati fejlesztések 2013 „ témakörében 
lehet pályázni óvoda felújításra. Mivel az óvodánk rezsi költsége igen magas - gáz éves díja 
906e Ft+áfa – szükség lenne: 

- a fűtési rendszer felújítására, kazán cserére,

- álmennyezet felhelyezésére

- külső hőszigetelés, színezésre.



A pályázatot Kemenesszentpéter, mint gesztor nyújthatja be az államkincstár felé.  A pályázati
kiírás szerint azoknak az önkormányzatoknak, melyeknek nem volt adósság konszolidációja, 
nem kell önrészt biztosítani.

Szakács Balázsné alpolgármester megkérdezi, fenn tudjuk-e tartani az óvodát.

Szalóky Nándor polgármester: a minimum létszám jövőre is meg lesz, az azt követő év nehéz 
lesz, de nehéz tervezni, mert nem tudjuk, hogy hova íratják be a gyerekeket. Mindenképpen 
pályázni kellene.

Megkérdezi, hogy a kiküldött előterjesztéssel kapcsolatban van-e még kérdés, hozzászólás.

Mivel  kiegészítés,  kérdés  nem  érkezett,  felkéri  a  képviselő-testületet,  hogy  szavazzon  a
napirend elfogadásáról.
 
Nagyacsád község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

20/2013.(IV.24. )önkormányzati határozat

Nagyacsád  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  döntött,  hogy  felkéri
Kemenesszentpéter  Község  Önkormányzatát,  mint  gesztor  önkormányzatot,  hogy  a
Négyszögletű Kerekerdő Önkormányzati  Óvodafenntartó Társulás Nagyacsádi  telephelyére
nyújtsa be a Belügyminisztérium által kiírt óvoda felújításról szóló pályázatot. 
Forrásösszetétel:
Megnevezés összeg
saját forrás 0 Ft
támogatás 7 176 875 Ft
összesen 7 176 875 Ft

Határidő: 2013. április 30.
Felelős: Szalóky Nándor polgármester

Szalóky Nándor polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülésén megtárgyalandó
további napirend nincs, kérdés, bejelentés hiányában a 2013. április 24.-i rendkívüli ülést 18
óra 00 perckor berekeszti.

K.m.f.

Szalóky Nándor Novák Edit
 polgármester  aljegyző


