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ikt.szám: ……../2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 24.-án 8 óra
30 perckor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Helye: Polgármesteri Hivatal – Nagyacsád

Jelen vannak: 
Szalóky Nándor Polgármester

        Szakács Balázsné alpolgármester
Fusz Róbert 
képviselők

Távol van: Süle István
                   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 3 fő jelen van. Süle István és Vadász
Gábor képviselők távolmaradásukat előre jelezték. 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 3 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

1/2014.( I.24.) önkormányzati határozat
Nagyacsád Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2014.
január 24.-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza 
meg:
1.)Hozzájárulás megadása dr. Pónya Zoltán ügyvéd tanúként 
való meghallgatásához a G.22.561/2013. számú perben
Előadó: Szalóky Nándor polgármester
2.) Hatósági ügyek
Előadó: Szalóky Nándor

Napirendek tárgyalása:

1.)Hozzájárulás megadása dr. Pónya Zoltán ügyvéd tanúként való meghallgatásához a 
G.22.561/2013. számú perben
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy a Győri Nagytérségi Hulladéklerakó 
Önkormányzati Társulás levélben kereste meg az önkormányzatot, hogy járuljon hozzá dr. 



Pónya Zoltán ügyvéd tanúként való meghallgatásához. Vannak települések akik az önrészt 
nem fizetik meg, velük szemben  indított pert a Társulás.
Szalóky Nándor polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban 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 3  igen szavazattal,  ellenszavazat,
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

2/2014.(I.27.) önkormányzati határozat
Nagyacsád Község Önkormányzatának képviselő-testülete  hozzájárul  ahhoz,  hogy a Győri
Járásbíróság előtt folyó G.22.561/2013. számú perben (Győrszemere, Egyed, Rábacsécsény és
Kisbabot  Községek  Önkormányzata  ellen  a  Győr  Nagytérségi  Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás által, az önrész meg nem fizetése miatt indított perben) az eljáró bíró
tanúként hallgassa meg dr. Pónya Zoltán ügyvédet. A hozzájárulás felmentést ad a titoktartás
alól az eljáró ügyvéd részére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. január 31. 

A képviselő-testület a 2.) napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja, melyről külön 
jegyzőkönyv készül.

Szalóky Nándor polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülésén megtárgyalandó
további napirend nincs, kérdés, bejelentés hiányában a 2014. január 24-i nyilvános ülést 8 óra
48 perckor berekeszti, az ülést zárt ülés keretében folytatja tovább.

K.m.f.

   Szalóky Nándor                           Markácsné Kis Vera
Polgármester        jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felel:

Novák Edit
aljegyző


