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ikt.szám: ……../2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11.-én 
17 óra 30 perckor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Helye: Polgármesteri Hivatal – Nagyacsád

Jelen vannak: 
Szalóky Nándor Polgármester

        Szakács Balázsné Alpolgármester
      Süle István

Fusz Róbert 
Vadász Gábor 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:

38/2013.(IX.11.) önkormányzati határozat
Nagyacsád Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013.
szeptember 11.-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg:
1.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Szalóky Nándor polgármester

2.)  Az önkormányzat 2013. I. félévi beszámolójának elfogadása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

3.) Győr  Nagytérségi  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati
Társulás alapító okiratának módosítása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

4.) …/2013.(….) önkormányzati rendelete a pénzbeli és 
természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi 
ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról 
Előadó: Szalóky Nándor polgármester



5.) Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatás kérése
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

6.) Vegyes ügyek
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Napirendek tárgyalása:

1.)Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Szalóky Nándor polgármester elmondja, az előterjesztést mindenki megkapta, a költségvetés
módosítására  azért  van  szükség,  mert  pótelőirányzatként  kapja  az  önkormányzat  a
bérkompenzációt,  és a szerkezetátalakítási  tartalékot,  a vis  maior támogatást.  Az írásos és
számszaki előterjesztés ezeket tartalmazza részletesebben

Szalóky Nándor polgármester megkérdezi, hogy van-e még kérdés, hozzászólás?

Szalóky  Nándor  Polgármester  megállapítja,  hogy  a  község  képviselői  részéről  kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat  nem érkezett,  ezért  szavazásra bocsátja a fenti  javaslatot,  s
megállapítja, hogy Nagyacsád Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

11/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet
Nagyacsád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy
döntött, a  költségvetés  módosításáról  szóló,  fenti  számú
rendeletét  az  előterjesztésben  foglaltaknak  megfelelően
megalkotja.

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

2.)Az önkormányzat 2013. I. félévi beszámolójának elfogadása 
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Szalóky  Nándor  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  mindenki  megkapta,  a
szöveges és a számszaki előterjesztést is. Elmondja, hogy próbáltak takarékoskodni, minden
kiadáson próbáltak lefaragni. Nagy probléma volt az adó kivetés, külső segítséggel rendbe
lehet  tenni,  folyamatban  van  a  tételes  átvizsgálás.  Nagy  probléma  volt  továbbá,  hogy  a
jelenlegi adóügyi ügyintézőt nem volt aki betanítsa, és amit átvett, az sem volt jó.
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása.

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

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



39/2013.(IX.11.)önkormányzati határozat
Nagyacsád Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy döntött,  hogy az önkormányzat
2013.  I.  félévi  gazdálkodásáról  szóló  beszámolóját  az  előterjesztés  szerinti  tartalommal
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Szalóky Nándor polgármester

3.)Győr  Nagytérségi  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  alapító  okiratának
módosítása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Szalóky  Nándor  polgármester  elmondja,  hogy  a  Győr  Nagytérségi  Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati  Társulás megküldte az Alapító Okirat  módosítására vonatkozó, a Társulási
Tanács 13/2013. (VIII.27.)számú határozatával elfogadott tervezetét. Mindenki elolvashatta,
felhatalmazó levelet is csatoltak, hogy a nem fizető önkormányzatok ellen azonnali beszedési
megbízást lehessen benyújtani.

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

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

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

40/2013.(IX.11.)önkormányzati határozat
Nagyacsád  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  Győr  Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  Alapító  Okiratának  módosítását  az
előterjesztés szerint elfogadja. 
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

41/2013.(IX.11.)önkormányzati határozat
Nagyacsád Község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri  a polgármestert,  hogy az
Alapító  Okirat  módosításának  elfogadásáról  a  Győr  Nagytérségi  Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulást a határozat megküldésével értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő:azonnal

42/2013.(IX.11.)önkormányzati határozat
Nagyacsád Község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri  a polgármestert,  hogy az
előterjesztés  mellékletében  foglalt  és  átvezetett,  módosításokat  tartalmazó  Alapító  Okirat
aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő:  az  Alapító  Okirat  módosításának  a  Győr  Nagytérségi  Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás valamennyi tag önkormányzata általi elfogadását követő 30 nap



43/2013.(IX.11.)önkormányzati határozat
Nagyacsád Község Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az
előterjesztés mellékletét képező „Felhatalmazó levél”aláírására azzal, hogy a Társulási Tanács
részére  ez  a  dokumentum  akkor  kerül  majd  megküldésre,  amikor  a  Társulási  Tanács  az
Önkormányzat  pénzforgalmi  szolgáltatóhoz  beszedési  megbízás  benyújtására  vonatkozó
határozatát az Önkormányzat részére megküldte.

Felelős: polgármester
Határidő:  a Társulási  Tanács beszedési  megbízás benyújtására vonatkozó határozatának az
Önkormányzat általi kézhezvételtől számított 5 munkanapon belül.

4.)…/2013.(….) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és 
gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról 
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Szalóky  Nándor  polgármester  elmondja,  hogy  törvényességi  felhívás  érkezett,  az  előző
testületi ülésen elfogadta a képviselő-testület a rendelet módosítását, de a temetési segélynél a
törvényi  rendelkezés  szerint  a  legkisebb  temetési  költség  nem lehet  kevesebb  a  helyben
szokásos legolcsóbb temetés 10 %-nál. Az előző ülésen le lett véve 5%-ra, amit korrigálni
kell.
Az adható temetési segély 10.000.- Ft a rendelet-tervezet szerint.

Megkérdezi, 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 4 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotta:

12/2013. (IX.13.)   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

5.)Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatás kérése
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

A Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatást kér az önkormányzatoktól, a kérelmüket
elolvashatja mindenki.
Tervezve nem volt, javaslom 5000.-Ft támogatást adjunk nekik.



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

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

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

44/2013.(IX.11.)önkormányzati határozat
Nagyacsád  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  úgy  döntött,  hogy  a  Pápai
Katasztrófavédelmi Kirendeltség részére 5000.-Ft támogatást nyújt.
Nagyacsád  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  vállalja,  hogy  a  támogatást
Nagyacsád Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetése terhére biztosítja.
Felelős: polgármester
Határidő:azonnal

6.)Vegyes ügyek
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy Szeretlek Magyarország! programsorozatban
Nagyacsád Község Önkormányzat is benyújtotta a pályázatát. Magyarország vetélkedővel fog
kezdődni a program szombaton, szeptember 28.-án, majd egy borkóstoló fogja követni, végül
este egy bál lesz vacsorával az időseknek. Vasárnap lecsó főző verseny lesz, majd kötelező
tűzgyújtás. A tűz egyszerre fog fellobbanni az egész ország területén.

Elmondja még, hogy a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz 2014. évre  most lehet 
csatlakozni. Minden évben részt veszünk benne, ezzel tudjuk támogatni a rászoruló 
felsőoktatási intézménybe járó gyerekeket.
A tájékoztatót mindenki elolvashatta.
Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása.
Mivel kiegészítés, kérdés nem érkezett,  felkéri a képviselő-testületet,  hogy szavazzon az a
napirend elfogadásáról.

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

45/2013.(IX.11.)önkormányzati határozat
Nagyacsád község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött,hogy
1.  csatlakozni  kíván  a  hátrányos  szociális  helyzetű  felsőoktatási  hallgatók,  illetőleg
felsőoktatási  tanulmányokat  kezdő  fiatalok  támogatására  létrehozott  Bursa  Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójához. 
2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat
kezdő  fiatalok  részére  kiírandó  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja,
és  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  pályázatok  kiírása,  elbírálása  és  a  települési
önkormányzat  által  nyújtott  támogatás  összegének  továbbítása  során  maradéktalanul  az
Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 
3.  Az  önkormányzat  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és



a pályázatokról hozott döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet
címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti. 
4. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott
és  a  pályázóktól  bekérendő,  a  szociális  körülmények  igazolására  fontosnak  tartott
nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.
Felelős: polgármester, aljegyző
Határidő: azonnal

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. szeptember 11.-i rendkívüli ülést
19 óra 53 perckor berekeszti.

K.m.f.

           Szalóky Nándor                                                               Markácsné Kis Vera
           polgármester                jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felel:

Novák Edit
 aljegyző


