
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. április 16.-án 17 
óra 30 perckor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Helye: Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal Nagyacsádi Kirendeltsége

Jelen vannak: 
Szalóky Nándor Polgármester

      Szakács Balázsné alpolgármester
Süle István
Fusz Róbert 
Vadász Gábor 
képviselők

Távol van: -

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 5fő 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:

21/2014.( IV.16.) önkormányzati határozat
Nagyacsád Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2014.
április 16.-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza 
meg:
1.) „Új gépjármű, mikrobusz beszerzése” tárgyú  Kbt. 122/A. § 
(1) bekezdés szerinti hirdetmény közzététele nélküli 
közbeszerzési eljárás vonatkozásában bírálóbizottság döntési 
javaslatának jóváhagyása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

2.) Invitel Zrt. tulajdonosi hozzájárulás kérése
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

3.)A „közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati 
fejlesztések támogatására pályázat benyújtása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester



4.) Nagyacsád Község Önkormányzat 2013. évi  
gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatairól szóló 
beszámolójának elfogadása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

5.) Vegyes ügyek
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Napirendek tárgyalása:

1.) „Új gépjármű, mikrobusz beszerzése” tárgyú  Kbt. 122/A. § (1) bekezdés szerinti 
hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás vonatkozásában bírálóbizottság döntési 
javaslatának jóváhagyása
Előadó:Szalóky Nándor polgármester

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy Nagyacsád Község Önkormányzata (8521 
Nagyacsád, Deák Ferenc utca 1-3.), mint ajánlatkérő (a továbbiakban: ajánlatkérő) a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122/A. § (1) bekezdésben foglaltakra 
hivatkozással hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást kezdeményezett „ Új gépjármű, 
mikrobusz beszerzése” tárgyban.

Ajánlatkérő döntése értelmében, 2014. március 24-én megküldésre került három 
vállalkozás részére.
A Kbt-ben meghatározott határidőig a kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó kérdés 
ajánlatkérőhöz nem érkezett.

Az ajánlattételi határidő: 2014. április 09-én 1200 óra. Az előírt bontási határidőre egy 
ajánlattevő benyújtotta ajánlatát. A bontásról jegyzőkönyv készült, amely megküldésre 
került az ajánlattevőnek.
A Bíráló Bizottság javaslata elkészült, melyet az előterjesztés tartalmaz, a közbeszerzési 
szabályzat értelmében szükséges a javaslat testület általi jóváhagyása

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.
Elmondja, hogy a hatályos közbeszerzési szabályzat értelmében név szerinti szavazásra van
szükség. Felkéri egyenként a képviselőket a szavazásra:
Szalóky Nándor polgármester igen
Szakács Balázsné alpolgármester igen
Fusz Róbert képviselő igen
Süle István képviselő igen
Vadász Gábor képviselő igen

 Megállapítja, hogy Nagyacsád Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

22/2014. (IV. 16.) önkormányzati határozat
Nagyacsád  Község  Önkormányzatának  Képviselő–testülete  megállapítja,  hogy  a  2014.
március 24-én,  a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)



122/A. § (1) bekezdés  alapján megindított, „Új  gépjármű,  mikrobusz  beszerzése” tárgyú
hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás vonatkozásában benyújtott ajánlattevői
ajánlatok  bírálatát  a  vonatkozó  jogszabályi  előírásoknak  és  az  önkormányzat  Általános
Közbeszerzési  Szabályzatában  (a  továbbiakban:  Szabályzat)  foglaltaknak  megfelelően  a
bírálóbizottság elvégezte. 

A Képviselő-testület  a  Szabályzat  alapján  a  bírálóbizottság  javaslatára  a  Kbt.  73.  §  -a
értelmében az eljárás nyerteséül a Ring-Autó Kft.-t  (székhelyének címe:  8200 Veszprém,
Észak-keleti útgyűrű 18. nevezi meg.

Felkéri a közbeszerzési tanácsadót, hogy a Szabályzat XIII/18. pontjában és a Kbt. 77. § (1) -
(2)  bekezdéseiben  foglaltak  értelmében  jelen  döntést  három  napon  belül  haladéktalanul
gondoskodjon az írásbeli összegezés elkészítéséről és annak telefaxon, e-mailben és postai
úton keresztül az Ajánlattevő részére történő megküldéséről.  

Határidő: Azonnal 
Felelős: Novák Edit aljegyző

 2.) Invitel Zrt. tulajdonosi hozzájárulás kérése
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy  az Invitel Távközlési Zrt. tulajdonosi 
hozzájárulást kér a  Nagyacsád Széchenyi u. 6. számú lakóház előtti távbeszélő hálózat 
átépítéséhez.  A ház előtti oszlopról van szó, melyet a szolgáltató elbont és a két telekhatárra 
épít két oszlopot. A két oszlop között földkábel fektetését tervezik. Elmondja, hogy a 
szomszédos ingatlantulajdonosok véleményét kéri, mindkét tulajdonossal beszélt telefonon, 
ők hozzájárulnak a két oszlop építéséhez, így javasolja a tulajdonosi hozzájárulás megadását.

Szakács Balázsné alpolgármester megkérdezi, hogy a költségek kit terhelnek?

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy a szolgáltató és az ingatlantulajdonos 
megegyezése szerint őket terheli.

Szalóky  Nándor  polgármester  elmondja,  hogy  a  beszámolót  mindenki  megkapta,
megismerhette. 
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 5 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

23/2014. (IV.16.) önkormányzati határozat
Nagyacsád Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a tulajdonosi hozzájárulást  és bontási engedélyt megadja az Invitel 
Távközlési  Zrt. ( 8500 Pápa, Major u. 2.)részére abból a célból,  hogy a Nagyacsád 204. hrsz-
ú ingatlanon két oszlopot kiépítsen földkábel fektetésével, valamint a meglévő oszlopot 
elbontsa. 
Felelős:polgármester
Határidő: azonnal



3.)A „közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására pályázat 
benyújtása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy megjelent a 28/2014.(IV.1) BM rendelet a 
közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról. A támogatás 
intenzitása 100%.  A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása 
cím terhére vissza nem térítendő támogatást igényelhet, ha a beruházás közbiztonsági 
szempontból különösen indokolt, és az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi 
statisztika alapján a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma a megelőző évhez 
képest csökkenést nem mutatott.

Kamera felhelyezési pontok:
1. Művelődési ház
2. Kossuth u. 2.
3. Kossuth u. 106.
4. Templom épület
5. Temető
6. Széchenyi u. 2
7. Orvosi rendelő, Kossuth u.

A Bakony Security  Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft árajánlatának összege: 1.650.897.-Ft.

Szakács Balázsné alpolgármester elmondja, hogy ilyen pályázatot már készített az 
önkormányzat.

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy 2012-ben volt.

Szakács Balázsné alpolgármester megkérdezi, hogy ez az összes költség?

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy igen.

Vadász Gábor képviselő megkérdezi, hogy 100% támogatás van a pályázatban?

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy igen.

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

24/2014. (IV.16.) önkormányzati határozat

Nagyacsád Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a 
28/2014.(IV.1.) BM rendelet alapján a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati 
fejlesztések támogatására 1.650.897.-Ft összegben. A beruházás forrásösszetétele:
Forrás megnevezése % összege
támogatás 100% 1 650 897



saját erő 0 0
Összesen 100% 1 650 897

Felelős: polgármester
Határidő:azonnal

4.) Nagyacsád   Község Önkormányzat 2013. évi  gyermekvédelmi és gyermekjóléti 
feladatairól szóló beszámolójának elfogadása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Szalóky  Nándor  polgármester  elmondja,  hogy  a  beszámolót  mindenki  megkapta,
megismerhette. 

Szakács Balázsné megkérdezi, hogy biztos két fő kapta a 161 e Ft támogatást?

Szalóky  Nándor  polgármester  elmondja,  hogy  két  gyermeket  gyám  nevel  ők  kapták  a
kiegészítő gyermekvédelmi támogatást.
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 5 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

25/2014. (IV.16.) önkormányzati határozat
Nagyacsád Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy Nagyacsád Község
Önkormányzatának  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatairól  szóló  2013.  évi
beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadja.
Felelős: polgármester, aljegyző
Határidő: azonnal

5.) Vegyes ügyek
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó 
Intézménye megküldte beszámolóját a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi munkájáról.
Az előterjesztést mindenki megkapta.
Szalóky  Nándor  polgármester  elmondja,  hogy  a  beszámolót  mindenki  megkapta,
megismerhette. 
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 5 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

26/2014. (IV.16.) önkormányzati határozat
Nagyacsád Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye Gyermekjóléti Szolgálatának 2013. évi 
beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.



Felelős: polgármester, aljegyző
Határidő: azonnal

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó 
Intézménye megküldte beszámolóját a Családsegítő Szolgálat 2013. évi munkájáról.
Az előterjesztést mindenki megkapta.
Szalóky  Nándor  polgármester  elmondja,  hogy  a  beszámolót  mindenki  megkapta,
megismerhette. 
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 5 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

27/2014. (IV.16.) önkormányzati határozat
Nagyacsád Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye Családsegítő Szolgálatának 2013. évi 
beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Felelős: polgármester, aljegyző
Határidő: azonnal

Szalóky Nándor polgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Szalóky Nándor polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülésén megtárgyalandó
további napirend nincs, kérdés, bejelentés hiányában a 2014. április 16-i nyilvános ülést 18
óra 20 perckor berekeszti. 

K.m.f.

   Szalóky Nándor                           Markácsné Kis Vera
Polgármester        jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felel:

Novák Edit
aljegyző


