
Nagyacsád Község Önkormányzata
8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3.

ikt.szám: ……../2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 4.-án 17 
óra 00 perckor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Helye: Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal Nagyacsádi Kirendeltsége

Jelen vannak: 
Szalóky Nándor Polgármester

        Szakács Balázsné alpolgármester
Süle István
Vadász Gábor 
képviselők

Távol van: Fusz Róbert képviselő

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 4fő jelen van. Fusz Róbert képviselő
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:

4/2014.( II.4.) önkormányzati határozat
Nagyacsád Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2014.
február 4.-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza 
meg:
1.) Nagyacsád Község Önkormányzat 2014. évi 
költségvetésének tárgyalása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester
2.) Az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról 
szóló ../2014. () önkormányzati rendelet tárgyalása
Előadó: Szalóky Nándor  polgármester
3.) Vegyes ügyek
Előadó: Szalóky Nándor

Napirendek tárgyalása:

1.) Nagyacsád Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének tárgyalása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester



Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy a költségvetés határidőre elkészült, azt 
mindenki megkapta. Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása?

Szakács Balázsné alpolgármester megkérdezi, hogy a könyvtárra kapott normatívát a béren 
kívül mire lehet költeni?

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy a rezsi költségre.

Szakács Balázsné alpolgármester megkérdezi, hogy a közvilágításra most elég normatíva 
érkezik?

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy igen, a tavalyi évnél több normatívát kap rá az 
önkormányzat. Elmondja még, hogy a  Közös Hivatalra most nem kap a település normatívát, 
azt a  gesztor önkormányzat kapja, és nem kell hozzá tenni. 

Szakács Balázsné elmondja, hogy látja, hogy a falubuszra be van tervezve a kiadási és a 
bevételi oldal is. Megkérdezi, hogy mikor várható döntés a pályázat ügyében?

Szalóky Nándor elmondja, hogy nem lehet tudni, már a tavalyi év végére várta a döntést.
Elmondja, hogy a költségvetésbe bekerült a járdaépítés, amiről már tavaly is beszélt, a temetői
járda kivételével, mert az már elkészült. A fogorvosi hozzájárulásról tudni kell, hogy kapott az
önkormányzat levelet a doktornő ügyvédjétől, hogy fizesse ki a hozzájárulást, és megküldték 
a számlát 60 Ft/fő-ről. A számla visszaküldésre került azzal, hogy az érvényes szerződés 
szerinti 40 Ft-ot fizeti ki az önkormányzat, amit aztán teljesített is.

Szalóky Nándor polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e még 
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 4  igen szavazattal,  ellenszavazat,
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

1/2014.(II.6.) önkormányzati rendelet
Nagyacsád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  döntött,  hogy az  önkormányzat
2014.  évi  költségvetéséről  szóló  fenti  számú  rendeletét  az  előterjesztésnek  megfelelően
elfogadja.

2.) Az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról szóló ../2014. () 
önkormányzati rendelet tárgyalása
Előadó: Szalóky Nándor  polgármester

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal a tavalyi 
évben felhívta az önkormányzatok figyelmét, hogy támogatást államháztartáson kívül csak 
úgy adhat, ha megfelelő rendelettel rendelkezik. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 2013. június 22-én hatályba lépő 
módosítása következtében a 41.§ (9) bekezdése az önkormányzatok részére kötelező 



rendeletalkotási tárgykörré tette az államháztartáson kívüli forrás átadására és átvételére 
vonatkozó rendelkezések szabályozását.
Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotását tehát magasabb szintű jogszabálynak való megfelelés indokolja és kötelezővé 
teszi.
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 4  igen szavazattal,  ellenszavazat,
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

2/2014.(II.6.) önkormányzati rendelet
Nagyacsád község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az államháztartáson
kívüli  források  átvételéről  és  átadásáról  szóló fenti  számú  rendeletét  az  előterjesztésnek
megfelelően elfogadja.

3.) Vegyes ügyek
Előadó: Szalóky Nándor

Szalóky  Nándor  polgármester  elmondja,  hogy  szükség  van  közbeszezési  szabályzat
megalkotására. Pályázott az önkormányzat kisbuszra, mely közbeszerzés hatálya alá tartozik.
Az előterjesztést mindenki megkapta.
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 4  igen szavazattal,  ellenszavazat,
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

5/2014. (II. 4.) önkormányzati határozat
Nagyacsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormány „új” általános közbeszerzési
szabályzatát az előterjesztésnek megfelelő tartalommal jóváhagyja. Egyidejűleg a 15/2010. (VI. 20.)
számú határozattal elfogadott szabályzat hatályon kívül helyezése mellett.  

Felkéri az aljegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2014. február 4-tól folyamatosan
Felelős: Szalóky Nándor polgármester

Szalóky Nándor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a gondnok felmondott, találni
kell a helyére megfelelő embert. 

Szalóky Nándor polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülésén megtárgyalandó
további napirend nincs, kérdés, bejelentés hiányában a 2014. február 4-i nyilvános ülést 17
óra 48 perckor berekeszti. 

K.m.f.



   Szalóky Nándor                           Markácsné Kis Vera
Polgármester        jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felel:

Novák Edit
aljegyző


