
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. augusztus 27.-én 
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
Vadász Gábor 
képviselők

Távol van: -

Tanácskozási joggal jelen van: Novák Edit aljegyző
Érdeklődő:   1 fő

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:

45/2014.( VIII.27.) önkormányzati határozat
Nagyacsád Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2014.
augusztus 27.-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg:
1.) A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 

szóló …/2014. (..) rendelet elfogadása
 Előadó: Szalóky Nándor polgármester

2.) Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: Novák Edit aljegyző

3.)  Beiskolázási segély tárgyalása
       Előadó: Szalóky Nándor polgármester

4.) Szennyvízcsatorna elszámolás tárgyalása



Előadó: Szalóky Nándor polgármester

5.) Vegyes ügyek
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

6.) Hatósági ügyek
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Napirendek tárgyalása:

1.)A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló …/2014. (..) rendelet 
elfogadása
 Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy a rendelet tervezetet, valamint a 
hatástanulmányt mindenki megkapta. 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 4igen szavazattal,  ellenszavazat,
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:

6/2014.(IX.3.) önkormányzati rendelet
Nagyacsád  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a
közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló,
fenti  számú  rendeletét  az  előterjesztésben  foglaltaknak
megfelelően megalkotja.

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

2.)Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: Novák Edit aljegyző

Novák Edit aljegyző elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta, 2014. augusztus 
31-ig kell megválasztani a helyi választási bizottság tagjait. A névsort az előterjesztés 
tartalmazza. 

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

46/2014. (VIII.27.) önkormányzati határozat
Nagyacsád  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Ve. 14§ (4) és 23 § alapján a helyi 
választási bizottság tagjait az alábbiak szerint megválasztja:
A helyi választási bizottság tagjai:
Dolgos Gyuláné Nagyacsád, Kossuth u. 4.
Dolgos Zsoltné Nagyacsád, Petőfi u. 10.
Gregositsné Szabó Gyöngyi  Nagyacsád, Kert u. 8.



Nagy József Nagyacsád, Petőfi u. 12.
Kiss Károly Nagyacsád, Ifjúság u. 13.

Póttag:
Gyenge Renáta         Nagyacsád, Kert u. 6.
Raksányiné Som Bernadett Nagyacsád, Széchenyi u. 65.

Felelős: jegyző, aljegyző
Határidő: 2014. augusztus 31.

3.)Beiskolázási segély tárgyalása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Szalóky Nándor polgármester megkérdezi, hogy egyáltalán adjon-e a testület?

Szakács Balázsné alpolgármester elmondja, hogy mekkora összeget jelentene összesen?

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy kb. 260 ezer Ft-ot jelente.

Vadász Gábor képviselő elmondja, hogy maradjon a tavalyi összeg.

Szakács Balázsné képviselő elmondja, hogy sokan várják már a pénzt.

Süle István képviselő elmondja, hogy a 3500.-Ft-ot adni kell.

Szalóky Nándor polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése és hozzászólása?
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: 

47/2014.(VIII.27.) önkormányzati határozat
Nagyacsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött,  hogy a nagyacsádi
állandó  lakóhellyel  rendelkező  nappali  tagozatos  általános-,  közép  és  felsőfokú
tanulmányokat  folytató  gyermekek  részére  3.500.-Ft  összegű  beiskolázási  segélyt  nyújt,
iskolalátogatási igazolás bemutatása mellett.

Felelős: polgármester, aljegyző
Határidő: 2014.09.30.

4.)Szennyvízcsatorna elszámolás tárgyalása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Szalóky  Nándor  polgármester  elmondja,  hogy az  elszámolás  sok  fejtörést  okozott.  2014.
május  30-án  megszűnt  a  Nagyacsádi  Beruházó  Víziközmű  Társulat,  és  ez  indokolja  az
elszámolás elkészítését, valamint az hogy ebben a ciklusban pont kerüljön a végére. Készült
számszaki elszámolás, mely tartalmazza, hogy maga a beruházás 291.758.146 Forintba került,
melynek  fedezete  a  pályázati  támogatás,  valamint  a  lakossági  befizetés.   Összesen
88.767.934.-  Ft  bevétellel  lehet  számolni,  valamint  63.891.812.-  Ft  kiadással-  a  pályázati
támogatás felett- , mely tartalmazza a tervezési, pályázatkészítési költségeket, könyvelő díját,
ügyvédi  költséget,  korábbi  pályázat  kapcsán  felmerült  költségeket,  az  úthiba  kijavítására



képzett  tartalékot,  a  megtakarítást  is.  Mindezeket  figyelembe  véve  a  maradvány  összege
24.876.122.- Ft, mely 261 ingatlan figyelembe vétele mellett azt jelenti, hogy az érdekeltségi
hozzájárulás  95.311.-  Ft/ingatlan  összeggel  csökken.  Az  augusztus  18-ig  nyilvántartott
követelés összege 9.315.281.- Ft, ezáltal  a ténylegesen visszafizethető összeg 15.560.841.-
Ft, melyet a befizetések arányában lehet kifizetni.

Süle István képviselő elmondja, hogy nem korrekt, hogy valaki nem fizet.

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy akinek van jövedelme, attól letiltásra kerül a 
tartozás, akinek nincs, annak jelzálog került bejegyzésre az ingatlanára. Ebből viszont csak 
akkor lesz pénz, ha eladja.

Szakács Balázsné alpolgármester elmondja, hogy nagyon jól jött ki a falu a 
csatornaberuházásból, mert kap vissza mindenki.

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy az önrészre elnyert pályázat miatt alakult így, 
nem nagyon van olyan falu, ahol kapnak vissza pénzt.

Szakács Balázsné alpolgármester megkérdezi, hogy mikor jut el a pénz az emberekhez.

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy egy hírlevelet szeretne kiküldeni még a héten,
és  azt  követően  kerülne  kiosztásra.  Ha  lehetőség  van  rá,  mindenképpen  bankszámlára
utalással, ha nem egyéb módon.
Szalóky Nándor polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése és hozzászólása?
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: 

48/2014.(VIII.27.) önkormányzati határozat
Nagyacsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a szennyvíz-
beruházás végső elszámolását követően 24.876.122.-Ft összeggel - a 261 ingatlant figyelembe
véve-, csökkenti az érdekeltségi hozzájárulások összegét (95.311.-Ft/ingatlan), egyben a 
kötelezettséggel csökkentett összeget (15. 560.841.- Ft) visszafizeti a befizetések arányában. 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

5.)Vegyes ügyek
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy a Polgárőrség benyújtotta az előző évi 
támogatásról a számláit elszámolásként, mely megfelelő. Megkérdezi, hogy van-e valakinek 
kérdése és hozzászólása?
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: 

49/2014.(VIII.27.) önkormányzati határozat
Nagyacsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, a Nagyacsád Polgárőr 
Egyesület 2013. évi támogatásról szóló elszámolását elfogadja.
Felelős: polgármester



Határidő: azonnal

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy az Országos Egyesület A Mosolyért elnevezésű 
szervezet támogatás kérő levelet küldött. Felolvassa a kérelmet.
Elmondja, hogy már támogatást kapott a katasztrófavédelem, a rendőrség, nem támogatná ezt a 
szervezetet.

Szakács Balázsné alpolgármester elmondja, hogy heti szinten tíz ilyen támogatáskérés jön.

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy számára nem ismert egyáltalán ez a szervezet.

Süle István képviselő megkérdezi, hogy pontosan mire is kérik a támogatást?

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy idősek és gyerekek megtalálására. Megkérdezi, hogy 
van-e valakinek kérdése és hozzászólása?
 Javasolja, hogy ne támogassák az Országos Egyesület A Mosolyért elnevezésű szervezetet. 
Szavazásra bocsátja a javaslatot és  megállapítja, hogy Nagyacsád Község Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

50/2014.(VIII.27.) önkormányzati határozat
Nagyacsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy nem támogatja 
az Országos Egyesület A Mosolyért elnevezésű szervezetet.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy a tavalyi évben is nagy sikere volt a Itthon vagy
Magyarország programsorozatnak, amit az idei évben is megrendeznek. Javasolja, hogy az 
idei évben is csatlakozzanak a programsorozathoz.
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése és hozzászólása?
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: 

51/2014.(VIII.27.) önkormányzati határozat
Nagyacsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, csatlakozni kíván az Itthon 
vagy! Magyaroszág Szeretlek! 2014. évi programsorozathoz.
Felelős: polgármester, aljegyző
Határidő:azonnal

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy Bodonyiné Kondor Hajnalka Erzsébet azzal kereste 
meg a tavalyi évben, hogy az édesanyjának emléket állítva támogatna minden évben egy rászoruló 
nagyacsádi lakóhellyel rendelkező családot. Kérte az önkormányzat segítségét a család 
kiválasztásában, mely feladatra elkészült egy együttműködési megállapodás. 
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése és hozzászólása?
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: 

52/2014.(VIII.27.) önkormányzati határozat
Nagyacsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, elfogadja a mellékelt 
együttműködési megállapodást egy rászorult nagyacsádi lakóhellyel rendelkező család támogatására, 
és egyben felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester



Határidő: azonnal

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy a Bakonykarszt Zrt elkészítette a gördülő fejelsztési 
tervét, melyet mindenki megismerhetett. A fejlesztési terv véleményezését kérik.
Javasolja a terv elfogadását. Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése és hozzászólása?
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: 

53/2014.(VIII.27.) önkormányzati határozat
Nagyacsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, egyetért a Bakonykarszt Víz- 
és Csatornamű  Zrt. által t  2015-2029- évek közötti időszakra elkészített gördülő fejlesztési tervével, 
azt elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. augusztus 31.

Kiss Lajos érdeklődő megkérdezi, hogy mikor érkezik meg az új falubusz.

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy napokon belül.

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. augusztus 27-i
nyilvános ülést 17óra 56 perckor berekeszti, az ülést zárt ülés keretében folytatja tovább.

K.m.f.

   Szalóky Nándor                           Ivanics Barbara
Polgármester        jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felel:

Novák Edit
aljegyző


