
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. szeptember 10.-én 
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 5 fő 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:

55/2014.( IX.10.) önkormányzati határozat
Nagyacsád Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2014.
szeptember 10.-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg:
1.) Porsche Bank Zrt. (1139 Budapest, Fáy u. 27. Cg.: 01-10-

042494,-vel támogatás megelőlegezésére kölcsönszerződés 
kötése
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Napirendek tárgyalása:

1.) Porsche Bank Zrt. (1139 Budapest, Fáy u. 27. Cg.: 01-10-042494,-vel támogatás 
megelőlegezésére kölcsönszerződés kötése

Előadó: Szalóky Nándor polgármester



Szalóky  Nándor  polgármester  elmondja,  hogy  a  hitel  célja  az  Európai  Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési  Alapból  nyújtandó,  a  vidéki  gazdaság  és  a  lakosság  számára  nyújtott
alapszolgáltatások  fejlesztésére  igénybe  vehető  támogatás  forint  alapú,  fix  kamatozású
előfinanszírozása.
10.000.- Ft-ot nyert az önkormányzat, mely utófinanszírozású, így szükséges a kölcsön 
felvétele. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény 10 § (2) a) bekezdése 
lehetőséget biztosít arra, hogy az uniós támogatások előfinanszírozására az önkormányzat 
hitelt vehessen fel engedély nélkül.

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

56/2014.(IX.10.) önkormányzati határozat
Nagyacsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára 
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatásra ( 8657880783 
számú támogatási határozata) elnyert 10.000.000.-Ft összegű támogatás előfinanszíorzására 
kölcsönszerződést köt a Porsche Bank Zrt. (1139 Budapest, Fáy u. 27. Cg.: 01-10-042494,-
vel. Egyben felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megételére.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

Szalóky Nándor polgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek hozzászólása? 
Szalóky  Nándor  polgármester  megállapítja,  hogy  a  Képviselő-testület  nyilvános  ülésén
megtárgyalandó további napirend nincs, kérdés, bejelentés hiányában a 2014. szeptember 10-i
nyilvános ülést 16óra 56 perckor berekeszti.

K.m.f.

   Szalóky Nándor                           Ivanics Barbara
Polgármester        jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felel:

Novák Edit
aljegyző


