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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 20.-án 
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 megnyitja. 
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:

51/2013.(X.10.) önkormányzati határozat
Nagyacsád Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013.
november 20.-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg:

1.) Az önkormányzat 2013. III. névi beszámolójának elfogadása 
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

2.) Nemesgörzsönyi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2013.  III.
névi beszámolójának elfogadása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

3.) Az önkormányzat 2014. évi koncepciójának elfogadása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

4.) Faluautó vásárlására pályázat benyújtása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

5.) Iskolai körzethatárok meghatározása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester



6.) Talajterhelési díj rendelet megalkotása
Előadó: Szalóky Nándor

7.) Vegyes ügyek
      Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Napirendek tárgyalása:

1.)      Az önkormányzat 2013. III. névi beszámolójának elfogadása 
              Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta, átolvashatta. 
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése a beszámolóval kapcsolatban.

Süle István képviselő megkérdezi, hogy az egyéb bevételek közé milyen tételek tartoznak.

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy a 2.4 soron igazgatási szolgáltatási díj bevételek, a 
6.1.5. soron a közcélú foglalkoztatottak után a munkaügytől igényelt támogatás szerepel, a 6.2 soron a 
szennyízberuházásra kapott támogatás szerepel. a 7.1. sorban a gyereknapra kapott 20 e Ft, valamint 
az ELVICA-tól átvett pénzeket tartalmazza. A 7.2 soron a lakástörlesztések vannak.
A kiadások között az 1.8. soron van a Közös Hivatal finanszírozása, az 1.9. pontban a fogorvos 
finanszírozása, valamint a non-profit szervek támogatása szerepel.

Megkérdezi, hogy valakinek van-e még kérdése, hozzászólása.
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:

52/2013.(XI.20.)önkormányzati határozat
Nagyacsád Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Nagyacsád Község 
Önkormányzat 2013. III. névi beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2.)     Nemesgörzsönyi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2013.  III.  névi  beszámolójának
elfogadása

            Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy a beszámoló kiküldésre került,  és megkérdezi, 
hogy van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.

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:

53/2013.(XI.20.)önkormányzati határozat
Nagyacsád Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Nemesgörzsönyi Közös  
Önkormányzati Hivatal 2013. III. névi beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Felelős: polgármester



Határidő: azonnal

3.)     Az önkormányzat 2014. évi koncepciójának elfogadása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester
 
Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy az következő évi költségvetési koncepciót el
kell fogadni, az előterjesztés kiküldésre került. Elmondja, hogy szöveges előterjesztés készült,
számszaki  költségvetés  majd  a  pontos  számok  ismeretében  kerül  elkészítésre.  A feladat
jelenleg az, hogy meghatározzuk az irányt az önkormányzat gazdálkodásában.
Megkérdezi, hogy a koncepcióval kapcsolatban van-e 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:

54/2013.(XI.20.)önkormányzati határozat
Nagyacsád Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Nagyacsád Község  
Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepcióját t az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4.)     Faluautó vásárlására pályázat benyújtása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy lehetőség van pályázat benyújtására .  Elmondja, hogy 
Transporterre lehet csak pályázni, abból van többféle megoldás.  A jelenlegi autóban nagyon sok a 
kilométer, nagyon öreg, mindenképpen jó lenne lecserélni.  Az önrész az Áfa összege lenne. Minden 
kisbusz netto 10 M Ft-ba kerülne. 

Szakács Balázsné alpolgármester megkérdezi, hogy az önrészre van-e pénz, mert ha igen, akkor 
egyetért a pályázat benyújtásával.

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy az önkormányzat anyagi fedezete megvan a kisbusz 
megvásárlására.

Vadász Gábor képviselő elmondja,  hogy ő is támogatja a pályáztatot.

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy  a pályázatíró cég 5-6 % +áfa összegért írná meg a 
pályázatot, ezért azt helyben kellene megcsinálni, mert nagyon drága.

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

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:

55/2013.(XI.20.) önkormányzati határozat

Nagyacsád község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával úgy döntött, hogy
az  Európai  Mezőgazdasági  Vidékfejlesztési  Alapból  nyújtandó,  a  vidéki  gazdaság  és  a



lakosság  számára  nyújtott  alapszolgáltatások  fejlesztésére  2013-tól  igénybe  vehető
támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013.(XI.08.) VM. rendelet /a továbbiakban: R./
2. §. (1) bekezdés b.) pont ba.) alpontja (2. célterület) alapján pályázatot nyújt be új gépjármű
beszerzésére, már működő szolgáltatás kapcsán.
A gépjármű beszerzésének költsége:  nettó  10.000.000 Ft  +  2.700.000 Ft  áfa,  azaz  bruttó
12.700.000 Ft. Nagyacsád Község Önkormányzata az önerőt saját költségvetésének terhére
vállalja.
A Képviselő-testület a szolgáltatásfejlesztést szükségesnek tartja, és egyben nyilatkozik arról,
hogy a vonatkozó feltételeket megismerte és tudomásul veszi. (R. 9.§. (10) bek. g.) pontja)

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

5.)Iskolai körzethatárok meghatározása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy levél érkezett a Veszprém Megyei 
Kormányhivataltól, az iskolai körzethatárok meghatározása miatt kérik a képviselő-testület 
véleményét. Az előterjesztést mindenki megkapta, megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése 
napirenddel kapcsolatban.

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:

56/2013.(XI.20.) önkormányzati határozat

Nagyacsád Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal által közzétett kötelező felvételt biztosító általános iskoláinak, 
körzethatárainak meghatározásának tervezetét Nagyacsád Község vonatkozásában 
jóváhagyja.

Nagyacsád község jegyzőjének nyilvántartásában halmozottan hátrányos helyzetű általános 
iskolába járó gyermekek létszáma 0 fő.

Határidő: 2013. november 30.
Felelős: polgármester, aljegyző

6.)Talajterhelési díj rendelet megalkotása
Előadó: Szalóky Nándor

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy a csatorna- beruházás befejeződött, így a 
képviselő-testületnek meg kell alkotnia talajterhelési díjról szóló rendeletét. Elmondja, hogy a
rákötés kötelező, de ezt sokan nem teszik meg. A talajterhelési díj mértéke az elhasznált víz 
mennyiségétől függ, mely értéket meg kell szorozni 1200 Ft/m3 egységárral, és szorozni kell 
még a területérzékenységi szorzóval, ami 1.5. Így 1800 Ft a talajterhelési díj köbméterenként. 
Nagyon magas az összeg, így javasolja, hogy kedvezményeket, és mentességeket is állapítson 
meg az önkormányzat. A tervezetben szereplő mentességeken és kedvezményeken lehetne 
változtatni. 



Szakács Balázsné alpolgármester elmondja, hogy túl magasnak találja a kedvezményt és a 
mentességet, mert ha így marad, szinte mindenki mentes lesz. 

Süle István képviselő elmondja, hogy az embereknek így is kevés a pénze. 

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy a 3.§.c) pontját törölni kellene, az a) és b) 
pontot egységesen úgy kellene meghatározni, hogy az egy főre jutó havi nettó jövedelem 
összege nem haladja meg az adóév utolsó napján érvényes mindenkori öregségi nyugdíj 
legkisebb összegét, valamint a 4. §. a) pontjában a 180m3-t meghaladó része után 70%-os, b) 
pontjában a 180 m3-t meghaladó része után 60%-os kedvezményt illesse meg.

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása.

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

14/2013.(XI.22.) önkormányzati rendelet

Nagyacsád Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a talajterhelési díjról
szóló fenti számú rendeletét elfogadja.

Utasítja az aljegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon.

7.)Vegyes ügyek
 Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy a Fix Pont Önkormányzati Feladatellátó 
Társulás azzal kereste meg az önkormányzatot, hogy pályázatot kíván benyújtani kisbusz 
vásárlására. Kell az önkormányzat hozzájárulása a pályázat benyújtásához.

Süle István képviselő megkérdezi, hogy az önrészhez kell-e fizetnie az önkormányzatnak.

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy a társulás úgy tájékoztatta, hogy az önrész 
rendelkezésükre áll.

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása?

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:

57/2013.(XI.20.) önkormányzati határozat

Nagyacsád község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával úgy döntött, hogy

az  Európai  Mezőgazdasági  Vidékfejlesztési  Alapból  nyújtandó,  a  vidéki  gazdaság  és  a



lakosság  számára  nyújtott  alapszolgáltatások  fejlesztésére  2013-tól  igénybe  vehető

támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013.(XI.08.) VM. rendelet /a továbbiakban: R./

2. §. (1) bekezdés b.) pont ba.) alpontja (2. célterület) alapján, hozzájárul ahhoz, hogy a FIX-

PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás pályázatot nyújt be új gépjármű beszerzésére,

már működő szolgáltatás kapcsán.

A gépjármű beszerzésének költsége:  nettó  10.000.000 Ft  +  2.700.000 Ft  áfa,  azaz  bruttó

12.700.000 Ft. A Társulás a felmerülő önerőt saját költségvetésének terhére vállalja.

A Képviselő-testület a szolgáltatásfejlesztést szükségesnek tartja, és egyben nyilatkozik arról,

hogy a vonatkozó feltételeket megismerte és tudomásul veszi. (R. 9.§. (10) bek. g.) pontja)

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy a vegyes ügyek keretében beszélni kell a helyi 
adót érintő ügyekről. Elkészült egy lista, mely tartalmazza, hogy vannak adózók, melyek 
tévesen két számon voltak nyilvántartva, és a befizetések valamint a kivetések nem kerültek 
összevezetésre, így pótlék került felszámításra. Vannak olyan személyek, akiknek olyan jármű
van a nevükön, ami nem is létezik, vagy már olyan régi a tartozás, hogy elévült. Iparűzési adó 
tekintetében is volt probléma, 2009 évtől 2011-ig nem volt iparűzési adó, de volt olyan 
személy, akinek mégis volt kivetése ezen időszakra. Ezeknek a  tartozások törléséről kellene 
határozni.

Megkérdezi, hogy van-e valamilyen 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:

58/2013.(XI.20.) önkormányzati határozat

Nagyacsád Község Önkormányzata úgy döntött, hogy az előterjesztésnek megfelelően 
törlésre kerül 85.082.- Ft gépjárműadó, 127.550.-Ft iparűzési adó, és 71.955.- Ft pótlék 
tartozás.
Felelős: aljegyző
Határidő: azonnal

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy a Gemara Vidékfejlesztési Társulás 
megszüntetéséről szóló előterjesztést mindenki megkapta. A társulás nem működik, a 
fenntartása költségekkel jár, meg kell szüntetni.

Megkérdezi, hogy van-e valamilyen 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:

59/2013.(XI.20.) önkormányzati határozat

 Nagyacsád község Önkormányzata a GEMARA Vidékfejlesztési Társulást 2013. december 
31. napjával közös megegyezéssel megszünteti.

E határozat melléklete szerinti társulást megszüntető megállapodást elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a társulást megszüntető megállapodás aláírására. 
Jelen határozatot a Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi 
CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése és a 91.§ b)  pontjaiban foglaltak alapján hozta meg. 

Határidő: 2013. december 31.
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. november 20.-i rendkívüli ülést
19 óra 10 perckor berekeszti.

K.m.f.

SzalókyNándor Markácsné Kis Vera
polgármester                jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felel:

Novák Edit
aljegyző


