Iktató szám: NAG/83-27/2019.

NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2019. NOVEMBER 25-ÉN MEGTARTOTT SOROS, NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

NAPIREND
1. Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester
2. Tájékoztató a Körös-Maros Nemzeti Park tevékenységéről
Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester
3. Beszámoló Nagylak Községi önkormányzat 2019. évi költségvetésének I-III.
negyedéves gazdálkodásáról
Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester
4. Beszámoló a Magyarcsanádi Közös Önkormányzati
költségvetésének I-III. negyedéves gazdálkodásáról
Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester

Hivatal

2019.

évi

5. Előterjesztések
5.1.A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 11/2018.(VI.16.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet alkotása
5.2.A Makói Kistérség Többcélú Társulása 2019. évi belső ellenőrzési tervének
módosítása
6. Egyebek
7. Zárt ülés
- Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszer „A” típusú
pályázatára benyújtott pályázat elbírálása
- Önkormányzati bérlakások felülvizsgálata
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RENDELET

A pénzbeli és természetben nyújtott
szociális
ellátásokról
szóló
önkormányzati

19/2019.(XI.26.) önkormányzati rendelet

HATÁROZAT

185/2019.(XI.25.) képviselő-testületi határozat

Napirend elfogadása

186/2019.(XI.25.) képviselő-testületi határozat

Polgármesteri tájékoztató

187/2019.(XI.25.) képviselő-testületi határozat

188/2019.(XI.25.) képviselő-testületi határozat

189/2019.(XI.25.) képviselő-testületi határozat

190/2019.(XI.25.) képviselő-testületi határozat

191/2019.(XI.25.) képviselő-testületi határozat
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oztató a Körös-Maros Nemzeti Park
tevékenységéről

moló Nagylak Községi önkormányzat
2019. évi költségvetésének I-III.
negyedéves gazdálkodásáról

moló
a
Magyarcsanádi
Közös
Önkormányzati Hivatal 2019. évi
költségvetésének
I-III.
negyedéves
gazdálkodásáról

A pénzbeli és természetben nyújtott
szociális
ellátásokról
szóló
11/2018.(VI.16.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezése

akói Kistérség Többcélú Társulása 2019.
évi belső ellenőrzési tervének

JEGYZŐKÖNYV
Készült
: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 25-én 13.00
órai kezdettel Nagylak Község Önkormányzat (6933 Nagylak, Petőfi u. 14.) nagytermében
megtartott soros, nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Kolozsvári Rozália polgármester
Gulácsi Krisztina alpolgármester
Kelló Róbert
Lehoczki Zoltán
Rácz Pál képviselők.
Meghívottak: Lakatos-Tóth Andor Makói Járási hivatalvezető-helyettes, Izsákné Hetényi Valéria
jegyző, Dr. Tirják László Körös-Maros Nemzeti Park igazgató, Popovics Krisztián pénzügyi
csoportvezető, Tóth Józsefné szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak közül megjelent: Izsákné Hetényi Valéria jegyző, Dr. Tirják László
Körös-Maros Nemzeti Park igazgató, Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető,Tóth
Józsefné szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető.
Kolozsvári Rozália polgármester: Köszöntöm a soros, nyílt képviselő-testületi ülésen
megjelent képviselőket, Izsákné Hetényi Valéria jegyző asszonyt, Dr. Tirják Lászlót a
Körös-Maros Nemzeti Park igazgatóját, Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezetőt és a
hivatal munkatársát. Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő közül 5 fő megjelent, az ülés
határozatképes, azt megnyitom.
Kolozsvári Rozália polgármester: A mai ülés anyagát a meghívóban kiküldött napirend szerint
javasolom tárgyalni, egyéb javaslatom nincs.
Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendekkel kapcsolatos javaslata, észrevétele?
Nincs, aki a napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
185/2019. (XI.25.) képviselő-testületi határozat
Tárgy:Napirend elfogadása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. november 25.-i
soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Polgármesteri tájékoztató
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Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester
2. Tájékoztató a Körös-Maros Nemzeti Park tevékenységéről
Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester
3. Beszámoló Nagylak Községi önkormányzat 2019. évi költségvetésének I-III.
negyedéves gazdálkodásáról
Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester
4. Beszámoló a Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi
költségvetésének I-III. negyedéves gazdálkodásáról
Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester
5. Előterjesztések
5.1.A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
11/2018.(VI.16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet
alkotása
5.2.A Makói Kistérség Többcélú Társulása 2019. évi belső ellenőrzési tervének
módosítása
6. Egyebek
7. Zárt ülés
- Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszer „A” típusú
pályázatára benyújtott pályázat elbírálása
- Önkormányzati bérlakások felülvizsgálata
1.sz. n a p i r e n d:Polgármesteri tájékoztató
Kolozsvári Rozália polgármester: Kiadásra került a polgármesteri tájékoztató. Kérem a
képviselőket észrevételeiket tegyék meg.
Nincs. Aki a polgármesteri tájékoztató elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
186/2019. (XI. 25.) képviselő-testületi határozat
Tárgy:
Polgármesteri tájékoztatóelfogadása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester által
végzett feladatokról és eseményekről szóló tájékoztatóját megtárgyalta, azt
elfogadja.
A határozatról értesül: Kolozsvári Rozália polgármester
Határidő: azonnal
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2.sz. n a p i r e n d:Tájékoztató a Körös-Maros Nemzeti Park tevékenységéről
Kolozsvári Rozália polgármester: Következő napirend Tájékoztató a Körös-Maros Nemzeti
Park tevékenységéről. Ismételten köszöntöm Dr. Tirják Lászlót a Körös-Maros Nemzeti Park
igazgatóját, kérdezem a megküldött anyaggal kapcsolatosan van-e kiegészíteni valója?
Dr. Tirják Lászlót a Körös-Maros Nemzeti Park igazgatója: Köszöntöm a képviselő-testületet,
köszönöm a meghívást. Igazából kiegészíteni valóm nincs, amennyiben van kérdés,
észrevétel, szívesen válaszolok.
Kolozsvári Rozália polgármester:Az anyaggal kapcsolatosan kérdés, észrevétel van-e?
Kelló Róbert képviselő: Nagyon köszönjük a kiadott anyagot, nagyon részletes, jól szemléltetett
anyag.
Kolozsvári Rozália polgármester: Egyéb kérdés, észrevétel van-e még. Nincs. Aki a
Körös-Maros Nemzeti Park tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásával egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
187/2019. (XI. 25.) képviselő-testületi határozat
Tárgy:
Polgármesteri tájékoztatóelfogadása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Körös-Maros
Nemzeti Park tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Izsákné Hetényi Valéria jegyző
A határozatról értesül:
- Kolozsvári Rozália polgármester
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző
- Dr. Tirják László igazgató 5540 Szarvas, Anna-liget 1.
Köszönöm Dr. Tirják László igazgató úrnak és munkatársának a jelenlétét, további jó munkát
kívánok.
3.sz. n a p i r e n d: Beszámoló Nagylak Községi önkormányzat 2019. évi költségvetésének I-III.
negyedéves gazdálkodásáról
Kolozsvári Rozália polgármester: Következő napirend beszámoló Nagylak Községi önkormányzat
2019. évi költségvetésének I-III. negyedéves gazdálkodásáról. Az anyagot a bizottságok
egyhangúlag elfogadásra javasolják a testületnek. Felkérem Popovics Krisztián pénzügyi
csoportvezetőt, az anyaggal kapcsolatos kiegészítését tegye meg.
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Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
értelmében nem köteles a költségvetési szerv I.-III. negyedéves beszámolót készíteni, viszont
úgy gondoljuk, hogy a gazdálkodás átláthatóságához, az esetleges év végi feladatok
meghatározásához és a 2020. évi költségvetés megtervezésének alapjául elengedhetetlenül
szükséges az önkormányzat 2019. I.-III. negyedévi gazdálkodásának ismerete. A hivatal az
Áht., és az Ávr. jogszabályokban előírtak szerint a közös önkormányzati hivatal székhelye
szerinti önkormányzat (Magyarcsanád) költségvetésében szerepel, mint külön melléklet.
Egyéb kiegészítésem nincs.
Kolozsvári Rozália polgármester: Kérem a testülete tagjait, kérdéseiket, észrevételeiket
tegyék meg. Nincs. Aki az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I-III. negyedéves
gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
188/2019. (XI. 25.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: 
Beszámoló Nagylak Község Önkormányzata
gazdálkodásáról

2019.

I-III.

negyedéves

Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarcsanádi Közös
Önkormányzati Hivatal 2019. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló
beszámolót elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, értelem szerint
A határozatról értesítést kap:
- Kolozsvári Rozália polgármester
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző
- Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető
4.sz. n a p i r e n d: Beszámoló a Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi
költségvetésének I-III. negyedéves gazdálkodásáról
Kolozsvári Rozália polgármester: Következő napirend beszámoló a Magyarcsanádi Közös
Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének I-III. negyedéves gazdálkodásáról. Az
anyagot a bizottságok egyhangúlag elfogadásra javasolják a testületnek. Felkérem Popovics
Krisztián pénzügyi csoportvezetőt, az anyaggal kapcsolatos kiegészítését tegye meg.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A hivatal működtetésére és fenntartására a két
önkormányzat 2014. évben kötött Megállapodást. A Megállapodás többször került
módosításra (2018. május 1-től legutóbbi hatállyal), létszám és finanszírozási okok miatt. A
Megállapodásban foglaltak alapján Nagylak önkormányzat 26 %-os arányban, Magyarcsanád
önkormányzat 74 %-os arányban viseli azokat a kiadásokat, melyeket a költségvetési állami
normatíva nem fedez. A hivatal bevételét az államtól kapja. Egyéb, de állami bevételt jelentett
a 2019. évben az Európai parlamenti és az önkormányzati választások miatti bevétel, továbbá
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a hivatal 5 800 000 Ft-ot kapott pályázat útján kiegyenlítő bérrendezésre. Összességégben
elmondható, hogy a bevételek teljesülése folyamatosan történik. A kiadások tekintetében a
hivatal teljesítette az I.-III. negyedéves kiadásait, és hátralékot egyik jogcímnél sem halmozott
fel. Egyéb kiegészítésem nincs.
Kolozsvári Rozália polgármester: Kérem a testülete tagjait, kérdéseiket, észrevételeiket
tegyék meg. Nincs.
Aki a közös önkormányzati hivatal 2019. évi költségvetésének I-III. negyedéves
gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
189/2019. (XI. 25.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: 
Beszámoló a Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. I-III. negyedéves
gazdálkodása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarcsanádi Közös
Önkormányzati Hivatal 2018. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló
beszámolót elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, értelem szerint
A határozatról értesítést kap:
- Kolozsvári Rozália polgármester
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző
- Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető
5.sz. n a p i r e n d:Előterjesztések
5.1. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 11/2018.(VI.16.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet alkotása
Kolozsvári Rozália polgármester: Következő napirend a pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátásokról szóló 11/2018.(VI.16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezése, új rendelet alkotása. Az anyagot a bizottságok egyhangúlag elfogadásra javasolják
a testületnek. Az együttes bizottsági ülés óta merült-e föl kérdés, észrevétel? Nem.
Aki a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 11/2018.(VI.16.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésével egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
190/2019. (XI. 25.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: 
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 11/2018.(VI.16.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
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Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzbeli és természetben
nyújtott szociális ellátásokról szóló 11/2018.(VI.16.) számú önkormányzati
rendeletét hatályon kívül helyezi.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal, értelem szerint
Kolozsvári Rozália polgármester: Aki a pénzbeli és természetben nyújtott szociális
ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2019.(XI.26.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
5.2. A Makói Kistérség Többcélú Társulása 2019. évi belső ellenőrzési tervének módosítása
Kolozsvári Rozália polgármester: Következő napirend a Makói Kistérség Többcélú
Társulása 2019. évi belső ellenőrzési tervének módosítása. Az eredeti 2018. év végén elfogadott
tervjavaslat kettő fő belső ellenőr foglalkoztatására vonatkozóan tartalmazta az ellenőri napokat,
azonban az év folyamán 1 fő ellenőr végezte e feladatokat. Így a vonatkozó jogszabályok miatt tervet
szükséges módosítani. Az anyagot a bizottságok egyhangúlag elfogadásra javasolják a

testületnek. Kérdés, észrevétel van-e? Nincs.
Aki 
a Makói Kistérség Többcélú Társulása 2019. évi belső ellenőrzési tervének módosításáról
szóló előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
191/2019. (XI. 25.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: 
A Makói Kistérség Többcélú Társulása 2019. évi belső ellenőrzési tervének
módosítása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi belső
ellenőrzési terv módosítását megtárgyalta és a mellékeltek szerinti tartalommal
elfogadja.
Felelős: jegyző
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Határidő: folyamatos
A határozatról értesítést kap:
- Kolozsvári Rozália polgármester
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző
- Popovics Krisztián pü.-i csoportvezető
- Makói Kistérség Többcélú Társulása (6900 Makó Széchenyi tér 22.)
6. sz. n a p i r e n d:Egyebek
Kolozsvári Rozália polgármester: Az egyebek következnek, nekem nincs bejelenteni valóm,
kérdezem a képviselőket, észrevétel, bejelentés van-e?
Amennyiben nincs, a soros, nyílt ülésre tervezett napirendeket megtárgyaltuk, köszönöm a
megjelenést, a nyílt ülést berekesztem, zárt ülés következik. 13.30 órakor
k.m.f.
Kolozsvári Rozália
polgármester

Izsákné Hetényi Valéria
jegyző
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