
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. október 10.-én 18 
óra 00 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:  3 fő

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:

48/2013.(X.10.) önkormányzati határozat
Nagyacsád Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013.
október 10.-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza 
meg:
1.) Nagyacsád  Község  Helyi  Esélyegyenlőségi  Programjának

elfogadás
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

2.) Települési értéktár létrehozásának tárgyalása 
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

3.) Vegyes ügyek
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Napirendek tárgyalása:

1.)Nagyacsád Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadás
Előadó: Szalóky Nándor polgármester



Szalóky Nándor  polgármester  elmondja,  hogy Nagyacsád Község Helyi  Esélyegyenlőségi
Programja elkészült, azt mindenki elolvashatta. Az előterjesztést mindenki megkapta.
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 határozatot hozta:

49/2013.(X.10.)önkormányzati határozat
Nagyacsád  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Nagyacsád  Község  Önkormányzat  Helyi
Esélyegyenlőségi Programját megismerte és a programot elfogadja.

Képviselő –testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester
Határidő:azonnal

2.)Települési értéktár létrehozásának tárgyalása 
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Szalóky  Nándor  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  mindenki  megkapta.
Elmondja, hogy Nagyacsád közigazgatási területén fellelhető, illetve az itt létrehozott nemzeti
érték, melyet az értéktárba fel kellene venni nem található, így javasolja ne hozzanak létre
települési értéktárat.

 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:

50/2013.(X.10.)önkormányzati határozat
Nagyacsád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről
és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, és a magyar nemzeti értékek és
a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) kormányrendelet vonatkozó
rendelkezései  alapján  úgy  dönt,  hogy  nem  kíván  élni  a  települési  értéktár
létrehozásának lehetőségével. 
A Képviselő-testület felhívja a  polgármestert, hogy döntéséről értesítse a Veszprém
Megyei Közgyűlés elnökét. 
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

3.)Vegyes ügyek
Előadó: Szalóky Nándor polgármester



Szalóky  Nándor  polgármester  elmondja,  hogy  törvényességi  felhívás  érkezett,  hogy  a
képviselő-testület nem szabályozta rendeletileg a közterületen történő filmforgatást.
A rendelet elkészült, mely mozgóárusításra vonatkozó fizetési kötelezettséget is tartalmaz. 
Azt  kellene  megvitatni,  hogy  ezek  a  mértékek  megfelelőek-e.  Ami  lényegében  az
önkormányzatot jelenleg ténylegesen is érinti, az a mozgóárusítás. Nagyon „zenélős” autó jár
a településen, a szomszédos falvakban is már szednek tőlük díjat. 

Szakács  Balázsné  alpolgármester  elmondja,  hogy  nem  kellene,  hogy  eltűnjenek  a
mozgóárusok.

Vadász  Gábor  képviselő  elmondja,  hogy biztosan  nem jönnek,  ha  fizetniük  kell.  Azoktól
úgysem tud az önkormányzat, akik kétesek, mint pl. a toll felvásárló.

Szakács Balázsné alpolgármester elmondja, hogy nem lenne jó, ha a kenyeres autó nem jönne
minden nap. Az emberek hozzá szoktak, ha fizetni kell, biztos megritkul a járat.

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy a kereskedelmi tevékenység 1000 Ft/alkalom
legyen, a mozgóbolt szintén 1000 Ft/alkalom. A többi díj a tervezetben elfogadható.

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 alkotja:

13/2013.(X.13.) önkormányzati rendelet
Nagyacsád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  döntött,  hogy  a  a  közterület
használatáról  és  a  reklámozás  rendjének  szabályozásáról  szóló  fenti  számú  rendeletét  az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

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. október 10.-i rendkívüli ülést 19
óra 05 perckor berekeszti.

K.m.f.

           Szalóky Nándor                                                               Markácsné Kis Vera
           polgármester                jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felel:

Novák Edit
 aljegyző


