
 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. június 3.-án 16 óra 
30 perckor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Helye: Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal Nagyacsádi Kirendeltsége

Jelen vannak: 
Szalóky Nándor Polgármester

      Szakács Balázsné alpolgármester
Fusz Róbert 
Süle István
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:

36/2014.( VI.3.) önkormányzati határozat
Nagyacsád Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2014.
június 3.-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza 
meg:
1.) Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

támogatás
 kérése

       Előadó: Szalóky Nándor polgármester

2.) Belső ellenőrzési jelentés tárgyalása
     Előadó: Szalóky Nándor polgármester

3.) Vegyes ügyek
      Előadó: Szalóky Nándor polgármester



4.)Hatósági ügyek
    Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Napirendek tárgyalása:

1.)     Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatás kérése
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy a Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
megkereste az önkormányzatot, melyben támogatást kért. Az előző évben 5000.- Ft 
támogatást kaptak.  A falunapra is felvonulnak egy autóval a gyerekek számára.
Szalóky Nándor polgármester megkérdezi, hogy 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:

37/2014. (VI.3.) önkormányzati határozat
Nagyacsád Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai  Katasztrófavédlemi Kirendeltség (8500 Pápa, Major 
u.20.)  részére 5000.- Ft támogatást állapít meg, a 2014. évi költségvetése terhére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2.)     Belső ellenőrzési jelentés tárgyalása
 Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy Nagyacsád Község Önkormányzatánál belső 
ellenőrzést. A belső ellenőrzést a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásán 
keresztül látja el az önkormányzat
A belső ellenőrzésről készült összefoglaló jelentést mindenki megkapta.

Novák Edit aljegyző elmondja, hogy az előterjesztés tartalmazza a határozati javaslatot a 
belső ellenőrzési jelentés elfogadására, valamint az intézkedési terv elfogadására. A helyi adó 
vizsgálata állt a középpontban, mivel azon a területen sokszor történt személyi változás, és 
nehézkes a feladatok ellátása. Az elmúlt másfél évben 4 adóügyi ügyintéző volt, mindenki a 
nulláról kezdi a betanulást és ez problémát okoz.

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy a jelenlegi ügyintéző is addig marad, amíg az 
önkormányzat nem talál a helyére valakit, vagy ő nem talál másik állást.

Szalóky Nándor polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése a belső ellenőrzési 
jelentéssel kapcsolatban.

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



38/2014. (VI.3.) önkormányzati határozat

Nagyacsád  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Magyarország  helyi
önkormányzatokról szóló a 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) 119. § (4)
bekezdés alapján – figyelemmel a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső
ellenőrzéséről  szóló  370/2011.  (XII.  31.)  Korm.  rendeletre  -  az  Alaptörvény 32.  cikk  (1)
bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében biztosított jogkörében eljárva, az 
államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  (1)  bekezdés  f)pontjában  kapott
felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozza: 
1.Nagyacsád  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Nagyacsád  Község
Önkormányzatnál 2013. évben végzett belső ellenőrzéséről szóló éves ellenőrzési jelentést a
melléklet szerint elfogadja. 
2.Az  önkormányzatnál  2013.  évben  végzett  belső  ellenőrzéséről  szóló  éves  ellenőrzési
jelentést közzé kell tenni Nagyacsád Község Önkormányzatának honlapján. 
 3.Nagyacsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármester az 
intézkedési terv illetve a képviselő-testületi határozat eljuttatásával a belsőellenőrzés végző 
Tömpe és Kiss Belső Ellenőrzési Betéti Társaság részére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy szükséges az intézkedési terv elfogadása is.
Szalóky Nándor polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése az intézkedési 
tervvel kapcsolatban.
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:

39/2014. (VI.3.) önkormányzati határozat

Nagyacsád  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Magyarország  helyi
önkormányzatokról szóló a 2011.évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) 119. § (4)
bekezdés alapján – figyelemmel a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső
ellenőrzéséről  szóló  370/2011.  (XII.  31.)  Korm.  rendeletre  -  az  Alaptörvény 32.  cikk  (1)
bekezdés  b)  pontjában  meghatározott  feladatkörében  biztosított  jogkörében  eljárva,  az
államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  (1)  bekezdés  f)  pontjában  kapott
felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozza: 
1.Nagyacsád Község Önkormányzatnál végzett témavizsgálat belső ellenőrzése során feltárt
hiányosságok megszüntetésére vonatkozó intézkedési tervet az előterjesztés szerint elfogadja. 
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3.)Vegyes ügyek
 Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy a Fix Pont Önkormányzati Feladatellátó 
Társulás megküldte a 2013. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentést. Az előterjesztést 
mindenki megismerhette.

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása az előterjesztéssel kapcsolatban?



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:

40/2014. (VI.3.) önkormányzati határozat

Nagyacsád Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2013. évi 
összefoglaló ellenőrzési jelentésről szóló tájékoztatót. A képviselő-testület felkéri a 
polgármestert, hogy a 2013. évben lefolytatott ellenőrzések tapasztalatairól a költségvetési 
szervek vezetőit tájékoztassa.
Felelős: polgármester
határidő:azonnal

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy elkezdődött a járda építése. Az az elképzelés, 
hogy a járdák felújítását folytatni kellene önkormányzati pénzből, saját forrásból. 
Az elképzelése, hogy a Szakács Balázs és Nyári Attila egyéni vállalkozók csinálnák azt, ami 
már a Krisz-Épkő Kft már nem tud elvállalni. A Krisz- Épkő Kft. 2.514.600 Ft-ról szóló 
árajánlatot adott a Gyalog járda építésére, valamint a buszváró térburkolására.
Szakács Balázs ev. 995 ezer Ft-ról szóló árajánlatot adott, Nyári Attila ev. 990 ezer Ft-ról 
szóló árajánlatot adott a fennmaradó munkákra. Az árajánlatokat mindenki megkapta. 
A tejcsarnoktól a Deák utcáig térköveztetnék, a buszmegállónál szigetet kellene csinálni 
térkőből. 

Szakács Balázsné alpolgármester elmondja, hogy magasabban van a buszváró

Fusz Róbert képviselő elmondja, hogy azért magasabb, hogy a régi típusú buszokra fel 
tudjanak szállni az emberek.

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy sikerül a járdasziget kialakítása, csökken a 
járda hossza. Járda lapokat vett az önkormányzat, db-a 330 Ft. Még murvát kell venni. 

Novák Edit aljegyző elmondja, hogy a csatornából megmaradt pénzt arra lehet felhasználni, 
amire kaptuk.

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy önkormányzati pénzből valósul meg a 
járdaépítés.

Süle István képviselő elmondja, hogy a határidőt pontosan ki kell kötni.

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy a választásra kész lesz, három max. négy hónap
a megvalósítás. 
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a Krisz-Épkő Kft árajánlatával 
kapcsolatban?
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:



41/2014. (VI.3.) önkormányzati határozat

Nagyacsád Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Krisz-Épkő Kft. 
(8500 Pápa, Lehel u. 61.) árajánlatát elfogadja 1. ütemre bruttó 2.232.025.- Ft összegben, a 2. 
ütemre bruttó 282.575.-  Ft összegben elfogadja. A beruházás fedezetét az önkormányzat a 
2014. évi költségvetés terhére sajátforrásból biztosítja, egyben felhatalmazza a polgármester a
szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. szeptember 30.

Szalóky Nándor polgármester megkérdezi, hogy Szakács Balázs ev. árajánlatával 
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása?

Szakács Balázsné alpolgármester bejelenti érintettségét, és tartózkodik.

Szalóky  Nándor  polgármester  megállapítja,  hogy  a  község  képviselői  részéről  kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat  nem érkezett,  ezért  szavazásra bocsátja a fenti  javaslatot,  s
megállapítja, hogy agyacsád Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

42/2014. (VI.3.) önkormányzati határozat

Nagyacsád Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Szakács Balázs ev. 
(8521 Nagyacsád, Kossut u. 35/B), árajánlatát bruttó 995.000.- Ft összegben elfogadja. A 
beruházás fedezetét az önkormányzat a 2014. évi költségvetés terhére sajátforrásból biztosítja,
egyben felhatalmazza a polgármester a szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. szeptember 30.

Szalóky Nándor polgármester megkérdezi, hogy Nyári Attila ev. árajánlatával 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 agyacsád Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás  nélkül a következő határozatot hozta:

43/2014. (VI.3.) önkormányzati határozat

Nagyacsád Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Nyári Attila ev. 
(8521 Nagyacsád, Rákóczi F u. 3.), árajánlatát bruttó 990.000.- Ft összegben elfogadja. A 
beruházás fedezetét az önkormányzat a 2014. évi költségvetés terhére sajátforrásból biztosítja,
egyben felhatalmazza a polgármester a szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. szeptember 30.

Szalóky Nándor polgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek hozzászólása? A 
következő napirendet a testület zárt ülés keretében tárgyalja tovább.
Szalóky  Nándor  polgármester  megállapítja,  hogy  a  Képviselő-testület  nyilvános  ülésén
megtárgyalandó  további  napirend  nincs,  kérdés,  bejelentés  hiányában  a  2014.  június  3-i
nyilvános ülést 17óra 56 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


