
1 
 

 

Iktató szám: NAG/63-3/2020. 

 

NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2020. 

FEBRUÁR 13-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 

 

 

 

N A P I R E N D 

 

 
 

1. 2020. évi köztisztviselői illetményalap megállapítása 

    Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester 

 

2. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési    

     kötelezettségeinek megállapítása 

     Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester 

 

3. Apátfalvi KÖH 2020. évi költségvetése 

    Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester 

 

4. Nagylak Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése 

    Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester 

 

 

 

RENDELET 

 

 

 

3/2020.(II.14.) 

 

 

Nagylak Község Önkormányzata 2020. 

évi költségvetéséről 

 

 

HATÁROZAT 

 

 

15/2020.(II.13.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Napirend elfogadása 

 

 

16/2020.(II.13.) képviselő-testületi határozat 

 

2020. évi köztisztviselői illetményalap 

megállapítása 

 

 

17/2020.(II.13.) képviselő-testületi határozat 

Az önkormányzat adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek megállapítása 

 

18/2020.(II.13.) képviselő-testületi határozat Az Apátfalvi Közös Önkormányzati 

Hivatal 2020. évi költségvetése 

 

19/2020.(II.13.) képviselő-testületi határozat 

Nagylak Község Önkormányzata 

villamosenergia-ellátása, villanyszerelési 

munkák kivitelezése 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 13-án 14.00 

órai kezdettel Nagylak Község Önkormányzat (6933 Nagylak, Petőfi u. 14.) nagytermében 

megtartott rendkívüli, nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak:  

Kolozsvári Rozália polgármester 

Gulácsi Krisztina alpolgármester 

Kelló Róbert 

Rácz Pál képviselők. 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: Lehoczki Zoltán képviselő. 

 

Meghívottak: d. Szénási Hanna jegyző, Horváthné Petrecz Ilona pénzügyi vezető, Tóth 

Józsefné szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető. 

 

Meghívottak közül megjelent: dr. Szénási Hanna jegyző, Horváthné Petrecz Ilona pénzügyi 

vezető, Tóth Józsefné szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető. 

 

Kolozsvári Rozália polgármester: Köszöntöm a rendkívüli, nyílt testületi ülésen megjelent 

képviselőket, dr. Szénási Hanna jegyző asszonyt, Horváthné Petrecz Ilona pénzügyi vezetőt és 

Tóth Józsefnét, a hivatal munkatársát, jegyzőkönyvvezetőt.  Megállapítom, hogy az 5 fő 

képviselő közül 4 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitom.  

 

Kolozsvári Rozália polgármester: A kiküldött meghívóban szereplő napirendet javasolom 5. 

ponttal kiegészíteni. A hivatal energetikai pályázata kapcsán villanyszerelési munkákat kell 

elvégezni, hogy a fűtési rendszer a napelemek használatával működjön. Benyújtásra került a 

Kincstár felé a pályázat elszámolásának határidőre vonatkozó hosszabbítási kérelem. Február 

28.-ig el kell végezni a munkát. A többi napirendi pontban tartsuk magunkat a kiírtakhoz, 

egyéb javaslatom nincs.  

 

Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendekkel kapcsolatos javaslata, észrevétele? 

 

Nincs, aki a napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon.  

 

A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

15/2020. (II.13.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Napirend elfogadása 

H a t á r o z a t 

 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. február 13.-i 

rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

 1. 2020. évi köztisztviselői illetményalap megállapítása 

        Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester 
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 2. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési    

         kötelezettségeinek megállapítása 

     Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester 

 

 3. Apátfalvi KÖH 2020. évi költségvetése 

        Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester 

 

 4. Nagylak Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése 

        Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester 

 

5. TOP energetikai pályázat keretében önköltségen villanyszerelési munkák    

    elvégzésére beérkezett árajánlatok elbírálása 

        Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester 

 

 

1.sz. n a p i r e n d: 2020. évi köztisztviselői illetményalap megállapítása 

 

 

Kolozsvári Rozália polgármester: A rendkívüli ülés összehívására azért volt szükség, mert a 

törvény szerint jegyző asszonynak feladata a költségvetés beterjesztése a Képviselő-testület 

elé 2020. február 15. napjáig. Első napirend a 2020. évi köztisztviselői illetményalap 

megállapítása. A bizottságok megtárgyalták és egyhangúlag javasolják a testületnek 

elfogadásra. Törvény írja elő, hogy 2020 évre az illetményalap 38650 Ft. A hivatalban 

foglalkoztatott köztisztviselők esetében 2019. évhez hasonlóan lehetőség van magasabb 

összegben megállapítani, ami 46380 Ft. Kérdés, észrevétel van-e? 

 

Nincs. Aki egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, kézfeltartással szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 
16/2020. (II. 13.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: 2020. évi köztisztviselői illetményalap megállapítása 

 

H a t á r o z a t 

 
 

1. Nagylak Községi Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-

testület) vállalja, hogy Nagylak Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési 

rendeletében a köztisztviselői illetményalapot 2020. évre vonatkozóan (2020. január 1-

jétől kezdődően) 46.380,- forintban állapítja meg. 

 

2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Kolozsvári Rozália polgármester 

 

Határidő: azonnal 

A határozatról értesítést kap: 

- Kolozsvári Rozália polgármester 

- dr. Szénási Hanna jegyző 

- Horváthné Petrecz Ilona pénzügyi vezető 
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- Irattár 

 

2.sz. n a p i r e n d: Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési   

kötelezettségeinek megállapítása 

 

 

Kolozsvári Rozália polgármester: Második napirend az önkormányzat adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása. A bizottságok 

megtárgyalták és egyhangúlag javasolják a testületnek elfogadásra. A Képviselő-testületnek a 

saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. 

Kérdezem kérdés, észrevétel van-e?  

 

Nincs, aki egyetért a napirend elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 
17/2020. (II.13.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek megállapítása 

 

H a t á r o z a t 

 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, 

valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

három évre várható összegét a melléklet szerinti táblázatban bemutatottak 

szerint jóváhagyja. 

 

Felelős: Kolozsvári Rozália polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A határozatról értesítendők:  

- Kolozsvári Rozália polgármester 

- dr. Szénási Hanna jegyző 

- Horváthné Petrecz Ilona KÖH pénzügyi vezető 

 

 

3.sz. n a p i r e n d: Az Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése  

  

Kolozsvári Rozália polgármester: A következő előterjesztés Apátfalvi KÖH 2020. évi 

költségvetése. A bizottságok megtárgyalták és egyhangúlag javasolják a testületnek 

elfogadásra. A bevétel-kiadás 95.612.295 Ft, a támogatás 90.470.000 Ft.  4,5 millió a dologi 

kiadások összege, melyből a közös önkormányzati hivatal 2,5 milliót lakosságszám alapján 

fog a 3 településen megosztani. A fennmaradó 2 millió forint csak Apátfalvi hivatalt fogja 

érinteni. A kiadás-bevétel nagyon pozitív képet mutat. Normatíva szempontjából nagyon jól 

jártunk. Kérdezem kérdés, észrevétel van-e?  

 

Nincs, aki egyetért az előterjesztéssel, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
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18/2020. (II.13.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Az Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése 

 

H a t á r o z a t 

 

Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete / Magyarcsanád Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete / Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete– 

mint fenntartó – az Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését a 

határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

1.) A 2020. évi költségvetési évben az Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal  

 

a) bevételi főösszege: 95 612 295 forint; melyből 

     aa) intézmény finanszírozás 95 612 295 forint 

b) kiadási főösszege: 95 612 295 melyből 

 ba) személyi juttatások:   76 869 516 forint, 

 bb) munkaadókat terhelő járulékok: 14 242 779 forint, 

 bc) dologi, és egyéb folyó kiadások:   4 500 000forint, 

 c) átlagos statisztikai állományi létszáma: 21 fő. 

2.) A Képviselő-testületek a Közös Önkormányzati Hivatalban a béren kívüli cafetéria juttatás 

mértékét egységesen bruttó 231.900 forint összegben határozzák meg, mely tartalmazza a 

járulékot is.  

3.) A képviselő-testületek megbízzák Apátfalva Község Polgármesterét, hogy a Közös 

Önkormányzati Hivatal költségvetésének Apátfalva Község Önkormányzatának 2020. évi 

költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon. 

4.) A Képviselő-testületek megállapítják, hogy a 2020. évi költségvetést megalapozó elismert 

lakosságlétszám adatok alapján a felosztásra kerülő kiadások esetében a felosztás aránya: 

    Apátfalva (3016 fő):   60,51 % 

   Magyarcsanád (1482) fő:       29,74 % 

   Nagylak (486 fő):     9,75 %   

                          Összesen: 100 % 

 

6.) A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról 

gondoskodjon. 

Határidő: 2020……. 

Felelős: Szekeres Ferenc polgármester, Farkas János polgármester, Kolozsvári Rozália 

polgármester. A végrehajtásért: dr. Szénási Hanna jegyző. 

 

Erről értesítést kap: 

- Szekeres Ferenc Apátfalva község polgármester 

- Kolozsvári Rozália, Nagylak község polgármester 

- Farkas János Magyarcsanád község polgármester 

- dr. Szénási Hanna jegyző 

- Horváthné Petrecz Ilona KÖH pénzügyi vezető 
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4.sz. n a p i r e n d: Nagylak Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése 

 

 

Kolozsvári Rozália polgármester: Következő előterjesztés Nagylak Község Önkormányzata 

2020. évi költségvetése. Az anyagot a bizottságok megtárgyalták, és egyhangúlag javasolják a 

testületnek elfogadásra. Nagylak költségvetése 2020. évre 110.000.000 Ft.  A normatív 

bevételek esetében az iparűzési adóerő képesség miatt jelentős levonást érvényesítettek, ezért 

a beszámítás összege 8.122.304 Ft a 12.596.053 Ft finanszírozás helyett. A közhatalmi 

bevételek helyi adók, gépjárműadót megillető része 20.769.000 Ft-tal szerepel a 

költségvetésben. Működési bevételeknél helyiség bérbeadás szerepel. Az önkormányzatnak 

jelentős pénzmaradványa van, 44 m Ft, így jön ki a 110 m Ft-os költségvetési főösszeg. A 

költségvetésben szerepelnek a személyi, dologi kiadások, segélyek.  Takács Gabriellát 

március 1. napjától munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatjuk.  

Kérdés, észrevétel van-e? 

 

Nincs, aki egyetért az előterjesztéssel, kézfeltartással jelezze. 

 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete 

Nagylak Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről 

 

A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.  

 

5.sz. n a p i r e n d: Nagylak Község Önkormányzata villamosenergia-ellátása, 

villanyszerelési munkák kivitelezése 

 

Kolozsvári Rozália polgármester: A következő előterjesztés Nagylak Község 

Önkormányzata villamosenergia-ellátása, villanyszerelési munkák kivitelezése. Az említett  

munka elvégzésére a TOP energetikai pályázat kapcsán van szükség. A napelem 

hasznosításához szükséges betáp állások készítése, főelosztó és új lakáselosztó készülékek 

elhelyezése. A kivitelezési munkák elvégzésére 3 árajánlatot kértünk be, melyet a képviselők 

is megkaptak. Az ajánlatokat áttekintve Molnár Csaba egyéni vállalkozó 1.897.421 Ft-os 

ajánlatát javasolom elfogadni. Kérdés, észrevétel van-e? 

 

Nincs, aki egyetért az előterjesztéssel, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

19/2020. (II.13.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Nagylak Község Önkormányzata villamosenergia-ellátása, villanyszerelési 

munkák kivitelezése 

 

H a t á r o z a t 

 
1.) Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 

önkormányzat (6933 Nagylak, Petőfi u. 14., belterület 15 hrsz.) épületében az 

elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés kivitelezési munkák elvégzésére    
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Molnár Csaba egyéni vállalkozó (6922 Földeák, Kossuth Lajos u. 14., adószám: 

67054666-2-26) árajánlatát fogadja el. 

 

2.)  Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete saját forrásként a 

kivitelezési munkák bekerülési költségének 100%-át, 1.897.421,- Ft-ot, 

azaz egymillió-nyolcszázkilencvenhét-négyszázhuszonegy forintot a 2020. 

évi költségvetés beruházási kiadásainak előirányzata terhére biztosít. 
 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés 

megkötésére.  

 

Határidő: azonnal, értelem szerint  

Felelős: polgármester, jegyző 

 

A határozatról értesítést kap:  

- Kolozsvári Rozália polgármester 

- dr. Szénási Hanna jegyző 

- Horváthné Petrecz Ilona pénzügyi vezető 

- Molnár Csaba egyéni vállalkozó 6922 Földeák, Kossuth Lajos u. 14. 

 

 

Kolozsvári Rozália polgármester: A rendkívüli ülésen nem szoktunk egyebeket tárgyalni, de egy 

határidő miatt vetném fel a problémát. A Nagylaki Nyugdíjas Egyesület pályázatot nyújtott be 

kirándulásra. A tervezett kirándulást nem tudták megvalósítani, viszont a kapott támogatás összegéről 

2020. február 1. napjáig el kell számolniuk.  Kérdezem jegyző asszonyt, ebben az esetben, mi a 

teendő? 

 

dr. Szénási Hanna Jegyző: Meg kell nézni a rendeletet. Amennyiben nincs hosszabbítási 

kérelemre lehetőség, az összeget vissza kell fizetni, és újra lehet igényelni a támogatást. 

  

Kolozsvári Rozália polgármester: A rendkívüli, nyílt ülésre tervezett napirendeket 

megtárgyaltuk, az ülést berekesztem és zárt ülés tárgyalását rendelem el (14.45 órakor) 
 
 

k.m.f. 

 

 

 Kolozsvári Rozália dr. Szénási Hanna  

 polgármester jegyző 


