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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 26.-án 17 
óra 30 perckor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Helye: Polgármesteri Hivatal – Nagyacsád

Jelen vannak: 
Szalóky Nándor Polgármester

        Szakács Balázsné Alpolgármester
      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  4  fő  jelen  van.  Vadász  Gábor
képviselő távolmaradását előre jelezte.
 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:

31/2013.(VI.26.) önkormányzati határozat
Nagyacsád Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013.
június 26.-i rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg:
1.) /2013 Önk. rendelet-tervezete az önkormányzat 

vagyonáról, a vagyongazdálkodás és 
vagyonhasznosítás szabályairól 
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

2.) Az önkormányzat vagyongazdálkodási tervének elfogadása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

3.) Háziorvosi szolgálat társulási megállapodásának 
megszüntetése
Előadó: Szalóky Nándor

4.) Védőnői Szolgálat társulási megállapodásának 
megszüntetése



Előadó: Szalóky Nándor

5.) Védőnői feladatok ellátására megállapodás megkötése
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

6.) …/2013.(….) önkormányzati rendelete a pénzbeli és 
természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi 
ellátásokról 
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

7.) Dr. Piszker Irén fogorvos szerződésének tárgyalása
Előadó: Szalóky Nándor

8.) Vegyes ügyek
Elődadó: Szalóky Nándor  polgármester

Napirendek tárgyalása:

1.)/2013 Önk. rendelet-tervezete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és
vagyonhasznosítás szabályairól 
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta.
A  vagyongazdálkodásra  vonatkozó  helyi  önkormányzati  rendeletnek  meg  kell  felelnie  a
magasabb  szintű  jogszabályokban  meghatározott  elveknek,  rendelkezéseknek,  az  Nvtv.
előírásainak megfelelően a Képviselő-testületnek új vagyonrendeletet kell alkotnia.
A rendelet tervezet elfogadása esetén egy 1995-ben létrehozott rendelet kerül hatályon kívül
helyezésre, és új eljárási szabályokat fogalmaznak meg.
Megkérdezi,  hogy  a  kiküldött  előterjesztéssel  kapcsolatban  van-e  valakinek  kérdése,
hozzászólása.

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

Nagyacsád község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotta:

9/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet
Nagyacsád község Önkormányzata úgy döntött, hogy az előterjesztést elfogadja és a
az  önkormányzat  vagyonáról,  a  vagyongazdálkodás  és  vagyonhasznosítás
szabályairól  szóló fenti számú rendeletet megalkotja a mellékelt előterjesztés szerint.

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

Határidő: azonnal
Felelős:aljegyző



2.) Az önkormányzat vagyongazdálkodási tervének elfogadása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Szalóky Nándor polgármeter elmondja, hogy az önkormányzat vagyonával felelős módon kell
bánni, az önkormányzat teherbíró képességének és a takarékos gazdálkodásnak a szem előtt
tartásával.  Egy  ingatlan,  ami  korábban  lakásként  funkcionált  jelenleg  közösségi  házként
működik. Mivel pályázati pénzből kerül felújításra, nem lehet eladni.

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

32/2013.(VI.26.) önkormányzati határozat
Nagyacsád  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  vagyongazdálkodásának  az
Alaptörvényben,  valamint  a  nemzeti  vagyonról  szóló  2011.  évi  CXCVI.  törvény 7.  §  (2)
bekezdésében  meghatározott  rendeltetése  biztosításának  céljából  Nagyacsád  Község
Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbi tartalommal
fogadja el: 
1. Nagyacsád Község Önkormányzatának középtávú vagyongazdálkodási  terve 2012-2016.
évre vonatkozóan: 
1) Az önkormányzati vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. 
2)  A  vagyongazdálkodás  feladata  az  önkormányzat  teherbíró  képességéhez  igazodó,
elsődlegesen  a  közfeladatok  ellátásához  és  a  mindenkori  társadalmi  szükségletek
kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos
működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása,
gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. 
3)  Az  önkormányzati  vagyonfejlesztés  céljait  a  Képviselő-testület  döntései  és  az  éves
költségvetési rendelet határozza meg. 
4) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái: 
a)  A feladat  ellátásához  nem szükséges  vagyon  értékesítése:  a  rendelkezésre  álló  szabad
vagyon értékesítését forgalmi értékbecsléssel megalapozva, nyilvános pályázati kiírás alapján,
a  vagyonrendelet  előírásai  szerint,  a  nemzeti  vagyonról  szóló  2011.  évi  CXCVI.  törvény
alapján kell lefolytatni. 
b) Használatba-adás, bérbeadás: A lakás és nem lakáscélú helyiségek hasznosítása elsősorban
bérleti  szerződés  keretében tehető  meg.  A bérlet  útján nem hasznosított  ingatlan  esetében
törekedni  kell  arra,  hogy  minél  rövidebb  ideig  legyen  kihasználatlan  állapotban,  ezért
folyamatos  pályáztatás  szükséges.  A bérleti  díjakat a piaci  viszonyoknak megfelelően kell
megállapítani.  Törekedni  kell  arra,  hogy a  bérleti  díjak,  lakbérek  fedezetet  nyújtsanak  az
ingatlan karbantartására, felújítására és az üzemeltetési költségekre. 



2. Nagyacsád Község Önkormányzatának hosszú távú vagyongazdálkodási terve 2012-2021.
évre vonatkozóan: 
1) Alapjául szolgál a középtávra meghirdetett vagyongazdálkodási terv. 
2) A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkentés mellett szem előtt
kell tartani azt, hogy ne vagyonfelélést eredményezzen. A piaci helyzet ismeretében évente
felül kell vizsgálni az értékesítendő, valamint a más módon hasznosítható vagyonelemeket. 
3)  A vagyonhasznosítás  bevételeit  minél  nagyobb  arányban  a vagyontárgyak  megóvására,
megújítására kell fordítani. 
Határidő: Folyamatos
Felelős: Szalóky Nándor polgármester 

3.)Háziorvosi szolgálat társulási megállapodásának megszüntetése
Előadó: Szalóky Nándor

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy a napirendhez tartozó előterjesztést mindenki
megkapta.  A képviselő-testületek a megállapodásokat a a társulási törvény alapján köthették
meg. A társulási törvény 3. § (1) bekezdése szerint társulási megállapodás köthető helyi
önkormányzati feladat- és hatáskör ellátására, illetve a törvény 7. § (1) bekezdése szerint a
képviselő-testület megállapodhat más képviselő-testülettel abban, hogy annak intézménye
meghatározott feladatot, hatáskört ellásson a megbízó önkormányzat számára.
A megállapodás felmondását indokolja a 2013. január 1. napján hatályukat vesztő társulásokra
vonatkozó jogszabályok.
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 4 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

33/2013.(VI.26.) önkormányzati határozat

Nagyacsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Háziorvosi Alapellátást  Fenntartó
Társulását közös megegyezéssel 2013. június 30. napjával megszünteti.
Nagyacsád  község  Önkormányzati  Képviselőtestülete  felhatalmazza  a  polgármestert  a
„Társulás közös megegyezéssel való megszüntetése” megállapodás aláírására.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: polgármester

4.)Védőnői Szolgálat társulási megállapodásának megszüntetése
Előadó: Szalóky Nándor

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy egy előterjesztés lett készítve mind a háziorvos,
a  védőnő  társulások  megszűntetésére.  Az  indokok  azonosak,  a  társulásokra  vonatkozó
jogszabályok hatályukat vesztik.



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

34/2013.(VI.26.) önkormányzati határozat
Nagyacsád  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Védőnői  szolgálatot  Fenntartó
Társulását közös megegyezéssel 2013. június 30. napjával megszünteti.
Nagyacsád  község  Önkormányzati  Képviselőtestülete  felhatalmazza  a  polgármestert  a
Társulás közös megegyezéssel való megszüntetése” megállapodás aláírására.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: polgármester

5.)Védőnői feladatok ellátására megállapodás megkötése
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Szalóky  Nándor  polgármester  elmondja,  hogy  feladat-ellátási  megállapodást  kell  kötni
Nemesgörzsöny valamint  Egyházaskesző községgel.  A gesztori  feladatokat  Egyházaskesző
látja el, így továbbra is ő kapja az OEP finanszírozást.

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

35/2013.(VI.26.) önkormányzati határozat
Nagyacsád  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  védőnői  feladatok  ellátására,
védőnő foglalkoztatására vonatkozó megállapodást az előterjesztésnek megfelelően a 2013.
július  1-jei  hatályba  lépéssel  elfogadja.  Felhatalmazza  a  polgármestert  a  megállapodás
aláírására.
Felelős: Szalóky Nándor polgármester
Határidő: 2013. június 30.

6.)…/2013.(….) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és 
gyermekvédelmi ellátásokról 
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy az új rendelet annyiban jelentene változást, 
hogy  a beiskolázási támogatás összegét csökkentenénk javaslatom szerint  6.000.-Ft-ról, 



3.000.-Ft-ra, az utazási támogatás már nem lenne, a gyermekszületési támogatás összege 
csökkentésre kerülne, egy újszülött esetében 50.000.-Ft-ról 25.000.-Ft-ra, kettő újszülött 
esetében 70.000.-Ft-ról 30.000.-Ft-ra változik. A temetési segély összege 10.000.-Ft lenne, és 
nem lehetne kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés 5%-nál.

Süle István képviselő elmondja, hogy a beiskolázási támogatás legyen 4.000.- Ft, ha már 
csökkenteni kell. 

Szakács Balázsné alpolgármester elmondja, hogy legyen 3.000.-Ft, szerinte az megfelelő 
lenne.

Fusz Róbert képviselő elmondja, hogy szerinte is a 4.000.- Ft legyen.

Szakács Balázsné megkérdezi, hogy a 3.500.-Ft egy olyan megoldás lehetne, ami 
mindenkinek megfelelő lenne. 

Süle István képviselő elmondja, hogy ő akkor tartózkodik.

Fusz Róbert képviselő elmondja, hogy neki a 3.500.-Ft elfogadható.

Szalóky Nándor polgármester megkérdezi, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban van-e 
valakinek még kérdése, hozzászólása.
Mivel kiegészítés, kérdés nem érkezett,  felkéri  a képviselő-testületet,  hogy szavazzon az a
rendelet tervezet elfogadásáról.

Nagyacsád község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotta:

10/2013. (VII.27.) önkormányzati rendelet

Nagyacsád Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a pénzbeli és
természetben  nyújtott  szociális  és  gyermekvédelmi  ellátásokról  szóló  fenti  számú
rendeletet megalkotja az előterjesztés szerint.

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

Határidő: azonnal
Felelős:aljegyző

.

7.)Dr. Piszker Irén fogorvos szerződésének tárgyalása
Előadó: Szalóky Nándor

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy a jelenlegi szerződés szerint 40 Ft/lakos 
összeget fizetünk a fogorvosnak. Ezt az összeget akarta 80 ft/lakos összegre módosítani, amit 
nem írtunk alá. Jelenleg 60 Ft/lakos összeget szeretne. Javaslom, hogy ezt az összeget ne 
fogadja el az önkormányzat, mivel így  is nagyon szűkös a költségvetésünk, nagyon gyorsan 



fogy a pénzünk. Javaslom, keressük meg levélben a többi érintett településsel (Mezőlak és 
Békás), és kezdeményezzünk tárgyalást az összegről.

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése a napirenddel kapcsolatban?

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, így felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak a 
napirenddel kapcsolatban.

Nagyacsád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal a következő 
határozatot  hozta:

36/2013.(VI.26.) önkormányzati határozat
Nagyacsád Község Önkormányzata úgy döntött, hogy felhatalmazza a polgármestert, hogy 
tárgyalásokat kezdeményezzen dr. Piszker Irén fogszakorvossal a feladat-ellátási szerződés 
tárgyában.
Határidő: azonnal
Felelős:Polgármester

8.)Vegyes ügyek
Előadó:Szalóky Nándor polgármester

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy Nagyacsád Község Önkormányzata belső 
ellenőri kötelezettségét a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás útján működtetett belső 
ellenőrzés révén biztosítja.
A belső ellenőrzés feladatairól szóló előterjesztést mindenki megkapta.

37/2013.(VI.26.) önkormányzati határozat
Nagyacsád Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Nagyacsád Község 
Önkormányzat belső ellenőrzési feladatait az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Határidő:azonnal
Felelős: aljegyző

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. június 26.-i rendkívüli ülést 19
óra 50 perckor berekeszti.

K.m.f.

Szalóky Nándor Novák Edit
 polgármester  aljegyző


