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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 28.-án 16óra 30 
perckor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Helye: Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal Nagyacsádi Kirendeltsége

Jelen vannak: 
Szalóky Nándor Polgármester

      Szakács Balázsné alpolgármester
Fusz Róbert 
Vadász Gábor 
képviselők

Távol van: Süle István 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. Süle István 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:

28/2014.( IV.28.) önkormányzati határozat
Nagyacsád Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2014. 
április 28.-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1.) Nagyacsád  község  Önkormányzat  2013.  évi  költségvetésének

módosítása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

2.) Nagyacsád Község Önkormányzat 2013. évi beszámolójának 
elfogadása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

3.) Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 
beszámolójának elfogadása
Előadó: Szalóky Nándor

4.) A köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről 
szóló …../2014 (…) önkormányzati rendelet elfogadása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

5.) Vegyes ügyek
Előadó: Szalóky Nándor polgármester



Napirendek tárgyalása:

1.)Nagyacsád község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megismerhette. A módosított 
költségvetést főösszege 58534 e Ftösszegben kerül meghatározásra.
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:

3/2014.(V.19.) önkormányzati rendelet
Nagyacsád község Önkormányzat  Képviselő-testülete úgy döntött, a
költségvetés  módosításáról  szóló,  fenti  számú  rendeletét  az
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja.

Utasítja  az  aljegyzőt,  hogy  a  rendelet  kihirdetésről  –  a  helyben
szokásos módon- gondoskodjon.

2.) Nagyacsád Község Önkormányzat 2013. évi beszámolójának elfogadása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester
 
Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy a 2013. évi beszámolóról szóló előterjesztést mindenki 
megkapta. Ismerteti a tartalmát. 

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:

4/2014.(V.19.) önkormányzati rendelet
Nagyacsád  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a
Nagyacsád  Önkormányzat  2013.  évi  pénzügyi  terv  végrehajtásáról
szóló,  fenti  számú  rendeletét  az  előterjesztésben  foglaltaknak
megfelelően megalkotja.

Utasítja  az  aljegyzőt,  hogy  a  rendelet  kihirdetésről  –  a  helyben
szokásos módon- gondoskodjon.

3.) Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolójának elfogadása
Előadó: Szalóky Nándor

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy a Közös Hivatal 2013. évi beszámolója elkészült. 
Kiadási oldalon a béreket, annak járulékait, valamint a dologi kiadásokat tartalmazza. Dologi kiadások
között szerepel a számítógép karbantartásra megkötött szerződés alapján fizetendő díj, jogtár és 
közlöny előfizetési díjak, valamint a továbbképzések.
Egyéb tekintetben a Hivatalt mindenki saját maga tartja fenn.



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:

29/2014. (IV.28.) önkormányzati határozat
Nagyacsád Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nemesgörzsönyi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Felelős:polgármester,aljegyző
Határidő:azonnal

4.)A köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló …../2014 (…) 
önkormányzati rendelet elfogadása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy a Közös Hivatal megalakulásakor minden település 
megalkotta a köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendeletét. Új 
rendelet megalkotására azért kerül sor, mivel a köztisztviselők részére személyi bér került 
megállapításra és így nem jogosultak pótlékra.

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:

5/2014.(V.19.) önkormányzati rendelet
Nagyacsád  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a
köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló,
fenti  számú rendeletét  az  előterjesztésben foglaltaknak megfelelően
megalkotja.

Utasítja  az  aljegyzőt,  hogy  a  rendelet  kihirdetésről  –  a  helyben
szokásos módon- gondoskodjon.

5.) Vegyes ügyek
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy a Helyi Választási Bizottság egy taggal csökkent 
összeférhetetlenség miatt. Javasolja, hogy Árváné Sándor Valentina legyen a Helyi Választási 
Bizottság tagja, póttagja pedig Gyenge Renáta legyen.

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:

30/2014. (IV.28.) önkormányzati határozat
Nagyacsád Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy  a Helyi Választási Bizottság 
póttagjának Gyenge Renáta, Nagyacsád Kert u. 6. szám alatti lakost választja.



Felelős: aljegyző
Határidő:azonnal

Szalóky Nándor polgármester a vegyes ügyek keretében elmondja, hogy a konszolidációban nem 
részesült önkormányzatoknak nyújtott támogatás felhasználásával kapcsolatban döntést kell hozni. 
Balogh Krisztián egyéni vállalkozó beadta árajánlatát a járda építésre, 6.169.483.-Ft összegben, mely a
munkadíjat tartalmazza, valamint a járda lapon kívül szükséges anyagköltséget.

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:

31/2014. (IV.28.) önkormányzati határozat
Nagyacsád Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy Balogh Krisztián  ev. 
árajánlatát járdaépítésre 6.169.483.- Ft összegben elfogadja. A beruházás fedezete a 10/2014.(II.19.) 
BM rendelet alapján folyósított támogatás.
Felelős: polgármester
Határidő:azonnal

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy Kálmánné Füredi Mónika szintén árajánlatot nyújtott be
a  konszolidációban nem részesült önkormányzatoknak nyújtott támogatás felhasználására az óvoda 
álmennyezet kialakítására, lámpa testek cseréjére 2.229.518.-Ft összegben.
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:

32/2014. (IV.28.) önkormányzati határozat
Nagyacsád Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy Kálmánné Füredi Mónika ev 
árajánlatát 2.229.518.- Ft összegben elfogadja. A beruházás fedezete a 10/2014.(II.19.) BM rendelet 
alapján folyósított támogatás.
Felelős: polgármester
Határidő:azonnal

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy Fusz Róbert ev. szintén beadta árajánlatát az óvoda 
fűtéskorszerűsítésére.  956.349.- Ft összegben.
Szalóky Nándor polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek 
kérdése, hozzászólása.
Fusz Róbert képviselő bejelenti, hogy érintettségére való tekintettel tartózkodni kíván.
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  3igen szavazattal,   1  tartózkodással,  ellenszavazat  nélkül  a
következő határozatot hozta:

33/2014. (IV.28.) önkormányzati határozat
Nagyacsád Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy Fusz Róbert ev árajánlatát  
2.229.518.- Ft összegben elfogadja. A beruházás fedezete a 10/2014.(II.19.) BM rendelet alapján 
folyósított támogatás.



Felelős: polgármester
Határidő:azonnal

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy a hivatal ablakcseréjére a Kék Ablak Kft adott be 
árajánlatot, brutto 644 650 Ft összegben. a hivatal épületének ablakait cserélné ki.
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:

34/2014. (IV.28.) önkormányzati határozat
Nagyacsád Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Kék Ablak Kft. árajánlatát  
644 650.- Ft összegben elfogadja. A beruházás fedezete a 10/2014.(II.19.) BM rendelet alapján 
folyósított támogatás.
Felelős: polgármester
Határidő:azonnal

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy Nagyacsád Község Önkormányzat a sport feladat 
tekintetében is tagja a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának. Elmondja, hogy a 
szűkös anyagi helyzet miatt  javasolja lépjen ki az önkormányzat a társulásból a sport feladat 
tekintetében. Helyi foci csapat már nincs, így olyan rendezvény sem, ami az acsádi lakosokat érintené.

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:

35/2014. (IV.28.) önkormányzati határozat
Nagyacsád Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2015. január 1-től kilép a 
sport feladat tekintetében a  Papakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásából.
Felelős:polgármester
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 28-i nyilvános ülést 18
óra 12 perckor berekeszti. 

K.m.f.

   Szalóky Nándor                           Markácsné Kis Vera
Polgármester        jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felel:

Novák Edit
aljegyző


