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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 
19 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 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 4 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 4 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

58/2014.( IX.29.) önkormányzati határozat
Nagyacsád Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2014.
szeptember 29.-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg:
1.) Az önkormányzat 2014 évi költségvetésének módosítása

Előadó: Szalóky Nándor polgármester
2.) Nagyacsád Község Önkormányzat I. félévi beszámolójának 

elfogadása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

3.) Nemegörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal I. félévi 
beszámolójának elfogadása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

4.) Bursa Hungarica pályázat tárgyalása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

5.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról 
szóló …/2014 (..) önkormányzati rendelet elfogadása



Előadó: Szalóky Nándor polgármester

6.) a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és 
gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási 
szabályokról ../2014.(..) önkormányzati rendelet tárgyalása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

7.) Vegyes ügyek
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Napirendek tárgyalása:

1.)     Az önkormányzat 2014 évi költségvetésének módosítása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta. Ismerteti 
a tartalmát.  A költségvetés módosítására a szociális kiadások emelkedése, valamint a 
konszolidációval nem érintett önkormányzatoknak nyújtott 10 M Ft-os támogatás miatt volt 
szükség.
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:

7/2014.(X.1.) 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 I. félévi beszámolójának elfogadása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Szalóky Nándor  polgármester elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta 
elolvashatta.
Szalóky Nándor polgármester megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek
kérdése, hozzászólása.
Mivel kiegészítés, kérdés nem érkezett,  felkéri a képviselő-testületet,  hogy szavazzon az a
napirend elfogadásáról.
Nagyacsád  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  tartózkodás  és
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

59/2014.(IX.25.)önkormányzati határozat
Nagyacsád Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az önkormányzat 
2014. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal 
elfogadja.
Határidő: azonnal



Felelős: polgármester
3.)Nemegörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal I. félévi beszámolójának elfogadása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester
Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megismerhette. Az 
első félév alapján készült elszámolás, mely szerint a maradvány szétosztásra kerül az a 
kirendeltségek fenntartására 
Szalóky Nándor polgármester megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek
kérdése, hozzászólása.
Mivel kiegészítés, kérdés nem érkezett,  felkéri a képviselő-testületet,  hogy szavazzon az a
napirend elfogadásáról.

Nagyacsád község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

60/2014. (IX.25.) önkormányzati határozatát
Nagyacsád  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  Nemesgörzsönyi  Közös
Önkormányzati  Hivatal  2014.  I.  félévi  beszámolóját  az  előterjesztésben  foglaltak  szerint
elfogadja.
Felelős:polgármester
Határidő: azonnal

4.)Bursa Hungarica pályázat
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő részéről kiírásra került a 2015. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat. Az általános tájékoztató szerint a települési önkormányzat
kizárólag  abban  az  esetben  csatlakozhat  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat  2015.  évi  fordulójához,  ha  a  pályázati  kiírásban  található  Általános
Szerződési Feltételek elfogadását igazoló nyilatkozatot az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
részére legkésőbb 2014. október 1-ig eljuttatja. 
A települési önkormányzatok csatlakozása a pályázati fordulóhoz egyben a Bursa Hungarica
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerhez (a továbbiakban: EPER-Bursa
rendszer)  történő  csatlakozást  is  jelenti,  azaz  a  rendszer  használata  kötelező  a  pályázat
lebonyolításában  részt  vevő  önkormányzatok  részére.  A  rendszerhez  nem  csatlakozó
önkormányzatok a  Bursa  Hungarica  Ösztöndíjrendszerhez  sem tudnak csatlakozni,  azaz  a
pályázatot  nem  írhatják  ki,  az  EPER-Bursa  rendszerben  nem  rögzített  pályázatot  nem
bírálhatnak el. 
Az esélyteremtés érdekében a Kormány 2001-től kezdődően működteti a Bursa Hungarica
pályázat  rendszerét,  hogy a  hátrányos  helyzetű,  szociálisan  rászoruló  fiatalok  számára  is
elérhetővé tegye a  felsőoktatásban való részvételt.  A Bursa Hungarica pályázat  egy olyan
többszintű  támogatási  rendszer,  amelynek  pénzügyi  fedezeteként  három  forrás  szolgál:  a
települési és a fővárosi illetve megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás, továbbá a
felsőoktatási intézmény által nyújtott támogatás. 

Szalóky Nándor polgármester megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek
kérdése, hozzászólása.

Mivel kiegészítés, kérdés nem érkezett,  felkéri a képviselő-testületet,  hogy szavazzon az a
napirend elfogadásáról.



Nagyacsád község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

61/2014. (IX.25.) önkormányzati határozatát
Nagyacsád község Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezett és visszavonhatatlan döntést
hozott arról, hogy 
1.  csatlakozni  kíván  a  hátrányos  szociális  helyzetű  felsőoktatási  hallgatók,  illetőleg
felsőoktatási  tanulmányokat  kezdő  fiatalok  támogatására  létrehozott  Bursa  Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati fordulójához. 
2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat
kezdő  fiatalok  részére  kiírandó  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja,
és  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  pályázatok  kiírása,  elbírálása  és  a  települési
önkormányzat  által  nyújtott  támogatás  összegének  továbbítása  során  maradéktalanul  az
Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 
3.  Az  önkormányzat  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és
a pályázatokról hozott döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet
címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti. 
4. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott
és  a  pályázóktól  bekérendő,  a  szociális  körülmények  igazolására  fontosnak  tartott
nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.
Felelős: polgármester, aljegyző
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal, a nyilatkozat eljuttatására és a pályázatok kiírására: 2014. október 1.

5.)A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező 
helyi közszolgáltatásról szóló …/2014 (..) önkormányzati rendelet elfogadása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Szalóky  Nándor  polgármester  elmondja,  hogy a  vízgazdálkodásról  szóló  1995.  évi  LVII.
törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 4. § (2) bekezdés d) pontja szerint a települési önkormányzat
– a vízgazdálkodási tevékenységek, mint közfeladatok (közszolgáltatások) körében – köteles
gondoskodni  a  településen  található  szennyvízbekötés  nélküli  ingatlanok  estében  a  nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről. 

Ezen  feladat  ellátására  az  önkormányzat  közszolgáltatást  szervez  és  tart  fenn.  A Vgtv.
szabályozza, hogy a közszolgáltatást végző milyen személyi, tárgyi feltételeknek kell, hogy
megfeleljen a feladat ellátásához, valamint azt, hogy az önkormányzat ezen feladatot ellátóval
írásban közszolgáltatási szerződést köt legfeljebb 10 évre. 
A Vgtv. 44//C. § (2) bekezdése a) – g) pontja meghatározza azt is, hogy a képviselő-testület e
tárgyban milyen tartalmi elemekkel alkotja meg helyi rendeletét. 
Nagyacsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  az erre vonatkozó szabályozást 
még nem végezte el, melyre törvényességi felhívás érkezett.
A rendelet-tervezetet a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Felügyelőség részérére véleményezte, azzal egyetért.
Az előterjesztés  1. számú mellékletét képezi a közszolgáltatási szerződés, mely megfelel a 
Vgtv. előírásainak.



Az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi a rendelet-tervezet, mely a hatályos előírásoknak 
megfelelően szabályozza a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének 
rendjét.
Szalóky Nándor polgármester megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek
kérdése, hozzászólása.

Mivel kiegészítés, kérdés nem érkezett,  felkéri a képviselő-testületet,  hogy szavazzon az a
napirend elfogadásáról.

Nagyacsád község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

62/2014. (IX.25.) önkormányzati határozatát

Nagyacsád  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  nem  közművel
összegyűjtött  háztartási  szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet
megalkotására, valamint közszolgáltatási szerződés elfogadására vonatkozó javaslatot és az
alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület  az előterjesztés 1. számú Mellékletét képező közszolgáltatási szerződést
elfogadja. 

2. Felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglalt szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Szalóky  Nándor  polgármester  megkérdezi,  hogy  a  rendelettervezettel  kapcsolatban  van-e
valakinek hozzászólása, véleménye?

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:

8/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelet
Nagyacsád   község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy
döntött,  hogy  a   nem  közművel  összegyűjtött  háztartási
szennyvíz  begyűjtésére  vonatkozó  kötelező  helyi
közszolgáltatásról  szóló,  fenti  számú  rendeletét  az
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja.
Utasítja az aljegyzőt, hogy a rendelet kihirdetésről – a helyben
szokásos módon- gondoskodjon.

6.)   a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel 
kapcsolatos eljárási szabályokról ../2014.(..) önkormányzati rendelet tárgyalása
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Szalóky Nándor polgármester elmondja, hogy új rendelet megalkotását az teszi szükségessé,
hogy jogszabályi  pontosításokra volt  szükség, valamint az önkormányzati  segély adásának
feltételei nagyon szigorúan vannak meghatározva. Elmondja, hogy sok olyan ember részesül
támogatásban, aki csak a jövedelem igazolás alapján rászorult. Akinek tényleg szüksége van
rá, az lehet, hogy a jövedelem igazolása miatt nem kap, pedig szüksége lenne rá. Javasolja,



hogy az önkormányzati segélyek között, rendkívüli élethelyzetre tekintettel jövedelem határ
nélkül tudjon adni a képviselő testület segélyt, maximum 25.000.- Ft-ig.

Szalóky  Nándor  polgármester  megkérdezi,  hogy  a  rendelettervezettel  kapcsolatban  van-e
valakinek hozzászólása, véleménye?

Szalóky  Nándor  polgármester  megállapítja,  hogy  a  község  képviselői  részéről  kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat  nem érkezett,  ezért  szavazásra bocsátja a fenti  javaslatot,  s
megállapítja, hogy Magyargencs Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

9/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelet
Nagyacsád   község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  
döntött,  hogy  a  pénzbeli  és  természetben  nyújtott  szociális  és
gyermekvédelmi  ellátásokról  és  az  ezzel  kapcsolatos  eljárási
szabályokról  szóló  ,  fenti  számú  rendeletét  az  előterjesztésben
foglaltaknak megfelelően megalkotja.
Utasítja az aljegyzőt, hogy a rendelet kihirdetésről – a helyben 
szokásos módon- gondoskodjon

7.)Vegyes ügyek
Előadó: Szalóky Nándor polgármester

Szalóky Nándor polgármester megkérdezi, hogy a vegyes ügyek tekintetében van-e valakinek
hozzászólása, kérdése.
Szalóky  Nándor  polgármester  megállapítja,  hogy  a  Képviselő-testület  nyilvános  ülésén
megtárgyalandó további napirend nincs, kérdés, bejelentés hiányában a 2014. szeptember 29-i
nyilvános ülést 21óra 20 perckor berekeszti.

K.m.f.

   Szalóky Nándor                           Ivanics Barbara
Polgármester        jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felel:

Novák Edit
aljegyző
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