
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. május 29-én 17 óra
30 perckor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Helye: Polgármesteri Hivatal – Nagyacsád

Jelen vannak: 
Szalóky Nándor Polgármester

        Szakács Balázsné Alpolgármester
       Vadász Gábor
      Süle István

Fusz Róbert képviselők

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 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:

21/2013.(V.29.)határozat
Nagyacsád Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013.
május 29.-i rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg:
1.) Villkász Kft. Tulajdonosi hozzájárulás kérése
Elődadó: Szalóky Nándor polgármester

2.) Varga Gyula Református Általános Iskolába járó nagyacsádi
gyermekek tankönyv támogatásának tárgyalása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

3.) A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül 
történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól,valamint 
a többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

4.) Vegyes ügyek
Előadó: Szalóky Nándor polgármester



Napirendek tárgyalása:
1.)Villkász Kft. Tulajdonosi hozzájárulás kérése
Elődadó: Szalóky Nándor polgármester

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy a Villász Kft levélben megkereste az 
önkormányzatot, hogy egy új transzformátor állomás kiépítéséhez a tulajdonosi hozzájárulást 
adja meg. A levelet mindenki megkapta, az abban foglaltakat megismerhette.

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

22/2013.( V.29. )önkormányzati határozat
Nagyacsád község képviselő-testülete úgy döntött, hogy felhatalmazza a polgármestert, hogy

a tulajdonosi valamint közútkezelői hozzájárulást megadja az Villkász Kft. (9700
Szombathely, Mérleg u. 1/A. ) részére, hogy az E. On Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

megbízásából villamos vezetéket, és azok közbeiktatott ill.  csatlakozó  műtárgyait megépítse
a 8521 Nagyacsád, 063/6 hrsz Boroszlán Zrt. villamos energia ellátásához.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2.)  Varga  Gyula  Református  Általános  Iskolába  járó  nagyacsádi  gyermekek  tankönyv
támogatásának tárgyalása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Szalóky  Nándor  polgármester  elmondja,  hogy  érkezett  egy  kérelem  a  Vargha  Gyula
Református  Általános Iskolából,  melyben az  önkormányzat  anyagi  hozzájárulását  szeretné
kérni az iskolások tankönyveinek támogatására. A levelet mindenki megkapta.
Van-e kérdés vagy észrevétel?

Szakács Balázsné alpolgármester elmondja, hogy a három gyerekesek és a gyermekvédelmi
támogatásban részesülők eddig is ingyen kapták a tankönyvet,  12000 Ft-ig az államtól, a
felette lévő részt pedig az iskola kifizette, mert nem lehet tőlük pénzt kérni a tankönyvért. 
A másik két önkormányzat fizeti a többi gyerek után is a tankönyvet, és Győrffy Balázs kérte
az igazgatótanácsi ülésen, hogy keresse meg az iskola Nagyacsád Önkormányzatát, hogy ő is
fizesse ki, mert eddig az acsádi gyerekekét az iskola fizette.
A kérelem már megdőlt, mert időközben kiderült, hogy tankönyvcsekk lesz, azt minden szülő
megkapja  névre  szólóan,  és  csak  azután  kaphatja  meg  a  tankönyvcsomagot,  hogyha  a
befizetésről szóló csekk szelvényt bemutatja. Így már egy összegben az önkormányzat nem
tudja fizetni a gyermekek tankönyveinek az árát. Javaslom, maradjon minden a régiben, úgy
támogassuk a gyerekeket, ahogyan eddig, kapjon minden gyerek 5000 Ft-ot, így az is kap, aki
nem Nemesgörzsönybe járatja a gyermekét.

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

23/2013.( V.29. )önkormányzati határozat
Nagyacsád község képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Vargha Gyula Református

Általános Iskola tankönyvtámogatás iránti kérelmét elutasítja.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, aljegyző

3.)A hivatali  helyiségen  kívüli  és  a  hivatali  munkaidőn  kívül  történő  házasságkötés  és
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól,valamint a
többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy az rendelet-tervezetet mindenki megkapta. Az
anyakönyvi  eljárásról  szóló,  2011.  január  01.  napján  hatályba  lépő  2010.  évi  I.  tv.
rendelkezései több helyütt is jelentősen módosítják a házasságkötési  eljárás eddig követett
metódusát,  és  ennek  kapcsán  rendeletalkotási  kötelezettséget  is  írnak  elő  a  helyi
önkormányzatoknak.
Javaslom, hogy a 3.(1) pontjában bruttó 20.000.-Ft díjat határozzunk meg, a 4.§(2) pontjában
bruttó 5000 Ft díjat állapítson meg az önkormányzat. Az 5.§. (1) a),b) és d) pontjában szereplő
tételek térítésmentesek legyenek, a c) pontjában meghatározott gyertyagyújtásért bruttó 1000
Ft többletszolgáltatási díjat határozzunk meg. Az anyakönyvezetőt a 6.§. (1) bekezdésében
bruttó 3000 Ft, a (2) bekezdésében bruttó 3000 Ft illesse meg.

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 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotta:

8/2013.(V.29.) önkormányzati rendelet
Nagyacsád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a hivatali helyiségen kívüli és a 
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 
engedélyezésének szabályairól és díjairól, valamint a többletszolgáltatásokért fizetendő díjak 
mértékéről szóló fenti számú rendeletet az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően 
megalkotja.
Utasítja  az  aljegyzőt,  hogy  a  rendelet  kihirdetésről  –  a  helyben  szokásos  módon-
gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: aljegyző



4.)Vegyes ügyek
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

a.) Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy a vegyes ügyek keretében több dologról
is beszélni kell.
A  Pápai  Többcélú  Kistérségi  Társulás  gyermekjóléti  szolgálata  megküldte
beszámolóját  a  2012.  évi  tevékenységéről.  A  beszámolót  mindenki  megkapta,
elolvashatta. 
Megkérdezi,  hogy a kiküldött  beszámolóval  kapcsolatban van-e valakinek kérdése,
hozzászólása.

Mivel kiegészítés, kérdés nem érkezett, felkéri a képviselő-testületet, hogy szavazzon
a beszámoló elfogadásáról.

Nagyacsád község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

24/2013.( V.29. )önkormányzati határozat
Nagyacsád község képviselő-testülete úgy döntött, hogy Pápai Többcélú Kistérségi 
Társulás  gyermekjóléti szolgálatának beszámolóját az előterjesztésben foglaltaknak 
megfelelően elfogadja.
Felelős: polgármester, aljegyző
Határidő: azonnal

b.)  Szalóky Nándor  polgármester  elmondja,  hogy a  következő  pont  a  vegyes  ügyek
keretében  a  Pápai  Többcélú  Kistérségi  Társulás  családsegítő  szolgálatának
beszámolója.
A Pápai Többcélú Kistérségi Társulás családsegítő szolgálata megküldte beszámolóját
a 2012. évi tevékenységéről. A beszámolót mindenki megkapta.
Megkérdezi,  hogy a kiküldött  beszámolóval  kapcsolatban van-e valakinek kérdése,
hozzászólása.

Mivel kiegészítés, kérdés nem érkezett, felkéri a képviselő-testületet, hogy szavazzon
az előterjesztés elfogadásáról.

Nagyacsád  község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

25/2013.( V.29. )önkormányzati határozat
Nagyacsád község képviselő-testülete úgy döntött, hogy Pápai Többcélú Kistérségi 
Társulás családsegítő szolgálatának beszámolóját az előterjesztésben foglaltaknak 
megfelelően elfogadja.
Felelős: polgármester, aljegyző
Határidő: azonnal

c.) Szalóky  Nándor  polgármester  a  vegyes  ügyek  keretében  tájékoztatja  a  képviselő-
testületet az önkormányzat gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról a 2012. év
vonatkozásában. 
Elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta. 



Megkérdezi,  hogy a kiküldött  beszámolóval  kapcsolatban van-e valakinek kérdése,
hozzászólása.

Mivel kiegészítés, kérdés nem érkezett, felkéri a képviselő-testületet, hogy szavazzon
az napirend elfogadásáról.

Nagyacsád  község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

26/2013.( V.29. )önkormányzati határozat
Nagyacsád község képviselő-testülete úgy döntött, hogy az önkormányzat átfogó 
értékelését a 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról az 
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, aljegyző

d.) Szalóky Nándor  polgármester  a  vegyes  ügyek keretében elmondja,  hogy jóvá kell
hagyni  a  Pápai  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  megállapodás  módosítását.
Elmondja,  hogy  a   Társulási  ülésen  a  polgármesterek  elfogadták,  most  minden
önkormányzatnak jóvá kell hagynia.

Megkérdezi, hogy a kiküldött előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése,
hozzászólása.

Mivel kiegészítés, kérdés nem érkezett, felkéri a képviselő-testületet, hogy szavazzon
az a határozati javaslat elfogadásáról.

Nagyacsád  község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

27/2013. (V.29.) határozata
Nagyacsád  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a   Pápai  Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítását és azt egységes szerkezetben
– az előterjesztés 1. és 2. mellékletében foglaltaknak megfelelően – jóváhagyja
A módosított Társulási Megállapodás 2013. június 30-án lép hatályba, rendelkezéseit
2013. július 1-től kell alkalmazni.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  Társulási  Megállapodás
aláírására.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Polgármester

e.) Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy vegyes ügyek keretében a következő
téma, amiről dönteni kell, a Fix Pont Önkormányzati Feladatellátó Tárulás társulási
megállapodás  módosításának  elfogadása.  Elmondja,  hogy  az  anyagot  mindenki
megkapta, megismerhette. 

Megkérdezi, hogy a kiküldött előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése,
hozzászólása.



Mivel kiegészítés, kérdés nem érkezett, felkéri a képviselő-testületet, hogy szavazzon
az a határozati javaslat elfogadásáról.

Nagyacsád község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

28/2013.(V.29.) határozat
Nagyacsád község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával úgy döntött,
hogy a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Megállapodásának
módosítását, valamint annak új egységes szerkezetét az előterjesztésnek megfelelően
elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. június 30.

f.) Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy a vegyes ügyek keretében tárgyalni kell
még a játszótér pályázat ismételt beadásáról.
Elmondja, hogy tavaly elutasították a pályázatot, mert az árajánlat nem volt megfelelő.
Ismét be kellene adni, az árajánlat átdolgozásra került, az összeg változatlan maradt.

Megkérdezi,  hogy  a  kiküldött  határozati  javaslattal  kapcsolatban  van-e  valakinek
kérdése, hozzászólása.

Mivel kiegészítés, kérdés nem érkezett, felkéri a képviselő-testületet, hogy szavazzon
az a határozati javaslat elfogadásáról.

Nagyacsád  község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

29/2013.(V.29.) határozat
Nagyacsád község képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 35/2013. (V.22) számú 
MVH közlemény szerinti (szabadidő eltöltésére alkalmas színterek kialakítása,  
fejlesztése, eszközbeszerzés) játszótér kialakítása (8521 Nagyacsád, Kossuth utca park
hrsz.: 205/1.) érdekében pályázatot nyújt be, és a Szint 93 Építési Iroda Kft. (székhely:
8500 Pápa, Anna tér 10. ) nettó 2.071.942,- forintos árajánlatát elfogadja. A pályázat 
önrésze 559.424,- forint, melyet az Önkormányzat a 2013. év költségvetése terhére 
biztosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester, aljegyző

g.) Süle István képviselő elmondja, hogy a vegyes ügyek keretében szeretne beszélni a
Nagyacsád Polgárőr Egyesület működéséről.
Elmondja,  hogy  jelenleg  nincs  pénze  a  polgárőrségnek,  saját  pénzéből  kellett
megelőlegeznie 28.000.- Ft-ot. Támogatást szeretnének. 

Szalóky Nándor polgármester megkérdezi, hogy mire kell költeni?



Süle István képviselő elmondja, hogy minden hónapban van továbbképzés, van amikor Pápán,
de van amikor messzebb kell menni, esetleg két napos képzés is van. A rendőrségre minden
hónapban be kell menni.

Szalóky Nándor polgármester megkérdezi, hogy mástól nem kapnak-e támogatást.

Süle  István  képviselő  elmondja,  hogy  mástól  jelenleg  nem kapnak.  A működésük  került
veszélybe. 

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy nem szeretné, ha az önkormányzat miatt szűnne
meg a polgárőrség. Javasolja, hogy szavazzanak a támogatásról. Az előző évben 50.000.- Ft-
ot kapott a polgárőrség, amivel el is számolt, javasolja, hogy a szűkös költségvetés miatt idén
se adjanak többet. 
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a javaslat elfogadásáról. 

Nagyacsád község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  1 
tartózkodás ,valamint ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

30/2013.(V.29.) határozat
Nagyacsád község képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nagyacsád Polgárőr Egyesület 
részére 50.000- Ft támogatást nyújt, a 2013. évi költségvetés terhére.
Határidő: azonnal
Felelős:polgármester

Szalóky Nándor polgármester megkérdezi, hogy a vegyes ügyek kertében van-e még 
megtárgyalandó téma.

Szalóky Nándor polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülésén megtárgyalandó
további napirend nincs, kérdés, bejelentés hiányában a 2013. május 29.-i rendkívüli ülést 20
óra 00 perckor berekeszti.

K.m.f.

Szalóky Nándor Novák Edit
 polgármester  aljegyző


