
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. december 18.-án 
19 óra 00 perckor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Helye: Polgármesteri Hivatal – Nagyacsád

Jelen vannak: 
Szalóky Nándor Polgármester

        Süle István
Fusz Róbert 
Vadász Gábor képviselők

Távol van: Szakács Balázsné alpolgármester
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. Szakács Balázsné
alpolgármester távolmaradását előre jelezte. 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 4 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

61/2013.(XII.18.) önkormányzati határozat
Nagyacsád Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013.
december 18.-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg:

1.)A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi 
ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 
…./2013. önkormányzati rendelet elfogadása

Előadó: Szalóky Nándor polgármester

2.) Átmeneti gazdálkodásról szóló …/2013. rendelet elfogadása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

3.)  Pápakörnyéki  Önkormányzatok  Feladatellátó  Társulás
Társulási Megállapodásának Módosítása

Előadó: Szalóky Nándor polgármester

4.) Vegyes ügyek
Előadó: Szalóky Nándor polgármester



Napirendek tárgyalása:

1.)A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel 
kapcsolatos eljárási szabályokról szóló …./2013. önkormányzati rendelet elfogadása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy a rendelet módosítására jogszabály változás 
miatt van szükség. Az előterjesztést mindenki megkapta. A segély összegei az előző rendelet 
alapján lettek meghatározva. Nagy változás az átmeneti segély megszűnése, helyette 
önkormányzati segély adható. Az előterjesztés részletesen tartalmazza a rendelet tartalmát.

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 4 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:

15/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet
Nagyacsád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  döntött,  hogy  a  pénzbeli  és
természetben  nyújtott  szociális  és  gyermekvédelmi  ellátásokról  és  az  ezzel  kapcsolatos
eljárási szabályokról szóló fenti számú rendeletét az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

2.)Átmeneti gazdálkodásról szóló …/2013. rendelet elfogadása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy a költségvetés elfogadásáig szükséges 
szabályozni az önkormányzat gazdálkodásának kereteit, ezért alkotja meg a testület az 
átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletét.  A rendelet hatályát veszti a költségvetési rendelet 
elfogadásával.

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 4 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:

16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet
Nagyacsád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  döntött,  hogy  az  átmeneti
gazdálkodásról szóló fenti számú rendeletét az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

3.)  Pápakörnyéki  Önkormányzatok  Feladatellátó  Társulás  Társulási  Megállapodásának
Módosítása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester



Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy a társulási ülésen elfogadásra került a társulási 
megállapodás módosítása, melyet a települések testületeinek is jóvá kell hagynia. Az 
előterjesztést mindenki megkapta.

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

62/2013.(XII.18.) önkormányzati határozat
Nagyacsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápakörnyéki  Önkormányzatok
Feladatellátó Társulás társulási megállapodás módosítását és annak egységes szerkezetét – az
előterjesztés 1. és 2. mellékletében foglaltaknak megfelelően – jóváhagyja
A társulási megállapodás módosítása 2014. január 1-től lép hatályba.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Polgármester

4.)Vegyes ügyek
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy minden évben meg szokta jutalmazni a testület 
a tehetséges diákokat. A képviselők a tiszteletdíjukból 2000 Ft-ot szoktak felajánlani, a 
polgármester 5000 Ft-ot.  Hárman jelentkeztek, mindenki fog könyvet kapni.
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban van-e észrevétel.

Észrevétel, hozzászólás nem történt, ezért elmondja, hogy a vegyes ügyek keretében szeretné 
tárgyalni az óvoda karácsonyi ajándékát is. 
Elmondja, hogy 20.000.- Ft-ot kellene adni nekik bútorvásárlásra. Gyermek kanapéra lenne 
szüksége az óvodának, arra költenék a támogatást.

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

63/2013.(XII.18.) önkormányzati határozat
Nagyacsád  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  döntött,  hogy  a  Fix  Pont
Önkormányzati  Feladatellátó  Társulás  keretében  működő  óvoda  nagyacsádi
tagintézményének 20.000.-Ft támogatást nyújt bútor vásárlásra.
Felelős: polgármester
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. december 18.-i rendkívüli ülést
19 óra 46 perckor berekeszti.

K.m.f.

SzalókyNándor Markácsné Kis Vera
polgármester                jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felel:

Novák Edit
aljegyző
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