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Iktatószám: 2-25/2015. 
 

NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2015. ÁPRILIS 27-ÉN MEGTARTOTT SOROS, NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 

 
N A P I R E N D 

 

1. Polgármesteri tájékoztató 
Előadó: Gyarmati András polgármester 

 
2. Tájékoztató a közrend és a közbiztonság helyzetéről   

Előadó: Barkó József r. százados    
Előadó: Tímár Ferenc József r. alezredes 

 
3. Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi munkájáról  

Előadó: Kolozsvári Rozália családgondozó 
 

4. Előterjesztések 
4.1.Pályázat benyújtása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az   
      alapszolgáltatások fejlesztésére nyújtandó támogatásra  
4.2.Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirat módosítása 
4.3.A civil szervezetek támogatása  
4.4. Pályázat benyújtása a nyári gyermekétkeztetés biztosítására   

   
5. Interpellációk 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27-én 13,00 
órai kezdettel Nagylak Község Önkormányzat (6933 Nagylak, Petőfi u. 14.) nagytermében 
megtartott soros nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak:  

Gyarmati András polgármester   
  Kolozsvári Rozália 

Trembeczky Károly képviselők. 
 
Távolmaradását előzetesen bejelentette: 
 Locskai Zoltán alpolgármester 
 Runákné Gulácsi Krisztina képviselő 
 
Meghívottak: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző, Palicz András r. alezredes, 
kapitányságvezető, Barkó József r. százados, őrsparancsnok, Tímár Ferenc József r. alezredes, 
megbízott kirendeltség-vezető, Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető, Víghné Ménesi 
Zsuzsanna főkönyvi könyvelő, Tóth Józsefné igazgatási előadó. 
 
Meghívottak közül megjelent: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző, Palicz András r. 
alezredes, kapitányságvezető, Barkó József r. százados, őrsparancsnok, Tímár Ferenc József r. 
alezredes, megbízott kirendeltség-vezető, Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető, Víghné 
Ménesi Zsuzsanna pénzügyi főelőadó, Tóth Józsefné igazgatási előadó. 
 
Lakosság részéről megjelent: 2 fő 
Pápay Endréné, Tóth-Vass Jánosné bizottságok külsős tagjai. 
 
Gyarmati András polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testületi ülésen megjelent 
képviselőket és meghívott vendégeinket. Külön köszöntöm Nyergesné Kovács Erzsébet 
jegyző asszonyt. 
Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő közül 2 fő, Locskai Zoltán alpolgármester munkahelyi 
helyettesítés miatt, Runákné Gulácsi Krisztina családi okok miatt jelezte távolmaradását. 3 fő 
képviselő megjelent az ülésen, ezért az ülés határozatképes, azt megnyitom.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Kolozsvári Rozáliát és Trembeczky Károlyt 
megválasztani. Megkérdezem, hogy vállalják-e a tisztséget. A válaszokból megállapítom, 
hogy vállalják. Kérem a képviselő-testületet, hogy aki egyetért azzal, hogy a mai ülés 
jegyzőkönyv hitelesítője Kolozsvári Rozália és Trembeczky Károly legyen, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A képviselő-testület 3 igen – egyhangú - szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
47/2015. (IV. 27.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése 
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H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. április 27-én 
tartott ülése jegyzőkönyv hitelesítőjének Kolozsvári Rozália és Trembeczky 
Károly képviselőket megválasztotta. 
 
Felelős: Gyarmati András polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Gyarmati András polgármester: Ezek után rátérünk a napirendek tárgyalására. A 
meghívóban kiküldött napirend változtatására teszek javaslatot. Kérem felvenni az ülésre a 
pályázat benyújtása nyári gyermekétkeztetés tárgyában szóbeli előterjesztést. E módosító 
javaslattal kérem elfogadni a napirendet, mely az alábbi: 
 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t 
 

1. Polgármesteri tájékoztató 
Előadó: Gyarmati András polgármester 

 
2. Tájékoztató a közrend és a közbiztonság helyzetéről   

Előadó: Barkó József r. százados    
Előadó: Tímár Ferenc József r. alezredes 

 
3. Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi munkájáról  

Előadó: Kolozsvári Rozália családgondozó 
 

4. Előterjesztések 
4.1.Pályázat benyújtása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az   
      alapszolgáltatások fejlesztésére nyújtandó támogatásra  
4.2.Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirat módosítása 
4.3.A civil szervezetek támogatása 
4.4.Pályázat benyújtása a nyári gyermekétkeztetés biztosítására   
 

5. Interpellációk 
 
Megkérdezem, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata, észrevétele ezzel kapcsolatban. 
 
Trembeczky Károly képviselő: A meghívóban nem szerepel egyebek, kérem felvenni.  
 
Gyarmati András polgármester: Interpellációk szerepel. E napirend keretében mindazt 
megtárgyalhatjuk, amit az egyebek között tárgyalnánk. Így elfogadható? 
 
Trembeczky Károly képviselő: Igen. 
 
Gyarmati András polgármester: Kérem a képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a 
napirendet, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 3 igen – egyhangú - szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
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48/2015. (IV. 27.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Napirend elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. április 27-i soros, nyílt 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 
1. Polgármesteri tájékoztató 

Előadó: Gyarmati András polgármester 
 

2. Tájékoztató a közrend és a közbiztonság helyzetéről   
Előadó: Barkó József r. százados    
Előadó: Tímár Ferenc József r. alezredes 
 

3. Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi munkájáról  
Előadó: Kolozsvári Rozália családgondozó 
 

4. Előterjesztések 
4.1.Pályázat benyújtása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az   
      alapszolgáltatások fejlesztésére nyújtandó támogatásra  
4.2.Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirat módosítása 
4.3.A civil szervezetek támogatása 
4.4.Pályázat benyújtása a nyári gyermekétkeztetés biztosítására   
 
5.Interpellációk 

 
Felelős: Gyarmati András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
1. sz. n a p i r e n d:  
Polgármesteri tájékoztató  

 
Gyarmati András polgármester: Kiadásra került a polgármesteri tájékoztató. Megkérdezem a 
képviselőket, hogy van e kérdés, észrevétel az írásban kiadott tájékoztatóval kapcsolatban? 
 
Kolozsvári Rozália képviselő: Április 8-án megtörtént-e a helyszíni bejárás? 
 
Gyarmati András polgármester: A helyre állítást április 30-ig kell elvégezniük. 
Megkérdezem, hogy van-e még kérdés, vagy hozzászólás a tájékoztatóval kapcsolatban. 
Mivel nincs, kérem a képviselő-testületet, hogy szavazzon a tájékoztatóról. 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 3 igen – egyhangú - szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozza: 
 
49/2015. (IV. 27.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Polgármesteri tájékoztató 
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H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester két ülés 
közötti eseményekről szóló tájékoztatóját megtárgyalta, azt elfogadja.  
  
A határozatról értesül: Gyarmati András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
2. sz. n a p i r e n d:  
Tájékoztató a közrend és a közbiztonság helyzetéről   
 
Gyarmati András polgármester: Köszöntöm Palicz András r. alezredest, 
kapitányságvezetőt, Tímár Ferenc József r. alezredest, a Nagylaki Határrendészeti 
kirendeltség mb. vezetőjét, és Barkó József r. századost, az Apátfalvi Rendőrőrs őrs 
parancsnokát. Megkérdezem kapitányságvezető urat, van-e kiegészíteni valója? 
 
Palicz András r. alezredes: Örömmel szólhatok arról, hogy bűncselekmény szempontjából 
nem fertőzött település Nagylak. A vagyon elleni bűncselekmények számában figyelhető meg 
csökkenés az előző évhez viszonyítva. A 17 település vonzatában 2010-ben 2373, 2014-re 
1072-re csökkent a bűncselekmények száma, ami köszönhető a kamera rendszer kiépítésének. 
Már Királyhegyesen, Kövegyen és Csanádpalotán is megvalósult a rendszer kiépítése. Sok a 
túlóra, de elmondható, hogy állampolgárbarát bánásmód jellemzi a rendőrséget. 
A határforgalom sajnos magával hozza a terelést, traffipaxos részvétel is volt. 
Az önkormányzattal jó az együttműködés. 
 
Tímár Ferenc József r. alezredes: A tájékoztató utal a személyforgalom és a tranzitforgalom 
jelentős növekedésére. Az első negyedévben 2200 kamion átkelést regisztráltunk. 
Munkaerőhiány miatt a gyorsabb átkelés biztosításához nincs lehetőség több sáv nyitására. 
Munkánk során eredményesnek mondható a lefoglalások száma (autó, kerékpár, csónak). A 
körözött személyek száma elenyésző. A lakosság bármikor, bármilyen problémával keressen 
meg bennünket. 
  
Gyarmati András polgármester: Az M43-as autópálya és az elkerülő út elkészültével 
tehermentesíteni fogja a település útját és a 43-as főutat. Az átadás a tervek szerint 2015. 
június 30. napja. Kérdezem alezredes urat van-e valami változás? 
 
Tímár Ferenc József r. alezredes: Friss információ, hogy június 20-án a román részen a 
saját belső átadás meg fog történni. Nagy erőkkel folyik a munka, egyeztetések vannak. 
 
Gyarmati András polgármester: A kamera rendszer kiépítést én nem szorgalmazom, mert 
állandóan jelen vannak a rendőrök a településen. Az állampolgár barát magatartást 
tapasztaltam egy közlekedési szabálysértés során. 
Megkérdezem, hogy van-e kérdés, vagy hozzászólás kapitányságvezető úr és kirendeltség-
vezető úr felé? 
 
Trembeczky Károly képviselő: A Nagylak, Csanádpalota, Kövegy útkereszteződésben a 
halálos balesetek elkerülése végett kezdeményezésemre egyeztetés történ a Közútkezelő Kht. 
igazgatójával táblák kihelyezése ügyében. Örömmel láttam a változást. 
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Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Csanádpalotai lakosként magyarcsanádi 
munkahelyemre eljutás során nap, mint nap szembesülök az útlezárások tényével. Több 
esetben előfordult, hogy visszafordítottak Nagylakról és kerülő út során jutottam el 
Magyarcsanádra. Ilyen esetekben azt kérném, hogy Csanádpalotán az útkereszteződésben 
irányítsák a forgalmat Makó irányába, hogy ne kelljen azoknak Nagylakig kiutazni, akik 
Magyarcsanádra szeretnének tovább menni, hogy ne onnan kelljen visszafordulniuk. Ez 
problémát jelent nagyon sok átutazónak is. Külön gondot jelent Nagylakon az is, hogy amikor 
a kamion sor nagyon hosszú, akkor Nagylak belterületén próbál néhány kamion soron kívül 
befurakodni, ezzel totális káoszt okozva, mert a többiek nem akarják beengedni őket, 
amelynek eredményeképpen teljesen megbénul a forgalom. A Csanádpalotai útelágazásban 
történő forgalomirányítás abból a szempontból is előnyös lenne, hogy a kamionokat ott nem 
engednék el Nagylakra.  
 
Palicz András r. alezredes: Az eltereléshez a Pitvarosi Rendőrőrs munkatársait kérjük fel. 
 
Gyarmati András polgármester: Megköszönöm a jelenlétet, javasolom, hogy határozatban 
mondjunk köszönetet az állomány tagjainak munkájukért. 
Mivel nincs több hozzászólás, kérem a képviselő-testületet, hogy az 1. számú határozati 
javaslat elfogadására szavazzon. 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozza: 
 
50/2015. (IV.27.) képviselő-testületi határozat 
 
Tárgy: A közrend és a közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztató elfogadása 
 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Makó 
Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Apátfalva Rendőrőrs 2014. évi 
beszámolóját megtárgyalta, azt elfogadja. 
 
A képviselő-testület köszönetét fejezi ki az állomány tagjainak áldozatos 
munkájukért. 
 
Felelős közlésre: Gyarmati András polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozatról értesül: 
- Gyarmati András polgármester 
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
- Makó Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály 
- Apátfalva Rendőrőrs 

 
 
Gyarmati András polgármester: Kérem a képviselő-testületet, hogy a 2. számú határozati 
javaslat elfogadására szavazzon. 
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 3 igen – egyhangú - szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozza: 
 
51/2015. (IV.27.) képviselő-testületi határozat 
 
Tárgy: A közrend és a közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztató elfogadása 
 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagylak 
Határrendészeti Kirendeltség 2014. évi tájékoztatóját megtárgyalta, azt 
elfogadja. 
 
A képviselő-testület köszönetét fejezi ki az állomány tagjainak áldozatos 
munkájukért. 
 
Felelős közlésre: Gyarmati András polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozatról értesül: 
- Gyarmati András polgármester 
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
- Tímár Ferenc József r. alezredes Határrendészeti Kirendeltség Nagylak 

 
 
3. sz. n a p i r e n d: Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi munkájáról  
 
Gyarmati András polgármester: Nemrégiben volt a gyermekjóléti tanácskozás, melyen a 
Csongrád Megyei Kormányhivatal Makói Járási Hivatala Járási Gyámhivatala képviseletében 
3 ügyintéző volt jelen, akik elismeréssel szóltak a gyermekvédelmi munkáról és köszönetüket 
fejezték ki a gyermekjóléti szolgálat vezetőjének és a gyermekvédelem területén dolgozó 
társszerveknek. Kérdezem Kolozsvári Rozália családgondozót, kíván-e a beszámolóval 
kapcsolatosan kiegészítést tenni.  
 
Kolozsvári Rozália családgondozó - képviselő: A beszámolót nem kívánom kiegészíteni. 
   
Gyarmati András polgármester: Az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták, jó magam is 
javasolom elfogadásra.  
Megkérdezem van-e valakinek kérdése, illetőleg kíván-e valaki hozzászólni. Nem. Kérem a 
bizottsági elnököt, ismertesse a javaslatot. 
 
Trembeczky Károly a Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottság elnöke:  A pénzügyi és a 
szociális, kulturális és ügyrendi bizottság megtárgyalta a Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi 
munkájáról szóló beszámolót, és egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő testületnek. 
 
Gyarmati András polgármester: Kérem a képviselő-testületet, hogy szavazzon. 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 3 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül, az alábbi határozatot hozza: 
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52/2015. (IV.27.) képviselő-testületi határozat 
 
Tárgy: A Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása 
 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 
Gyermekjóléti Szolgálat szakmai munkájáról szóló beszámolót 
megtárgyalta a beszámolót elfogadja. 
 
Nagylak Község Önkormányzatának képviselő-testülete a magas 
színvonalú munkáért köszönetet fejez ki a családgondozónak és 
a gyermekvédelem területén dolgozó valamennyi társszervnek. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős értesítésre: Nyergesné Kovács Erzsébet 
 
A határozatról értesül: 
- Gyarmati András polgármester 
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
- Kolozsvári Rozália családgondozó 
- Kardos Márta védőnő 
- Dr. Erdősy Margaréta háziorvos 
- Dr. Bittó Csaba háziorvos 
- Kisné Borsos Anita Apátfalvi Bíbic Óvoda Tagintézmény-

vezető 
- Barkó József r. százados Apátfalvi Rendőrőrs őrsparancsnok 

 
 
4. sz. n a p i r e n d:  Előterjesztések 
4.1. Pályázat benyújtása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az  
alapszolgáltatások fejlesztésére nyújtandó támogatásra  
 
Gyarmati András polgármester: A közzététel megszületett, a mikrobuszra 3 cégtől kértem 
ajánlatot a Renault-tól, a Ford-tól, a Volskwagentől nem érkezett meg. A pályázati kiírás 
meghatározza a feltételeket, az ajánlatok esetében különbözőségek adódnak, de az árak 
megközelítőleg azonosak, körülbelül 10 millió forint. A támogatás mértéke nettó 8 millió 
forint az ÁFA összegét az önkormányzatnak kell hozzátennie. A FORD mikrobusz 2015-ös 
konstrukció, műszaki paraméterei megfelelnek a pályázati kiírásnak, legbiztonságosabb a 
gyermekek szállítására, a végső szállítási időpont szeptember 18. napja.  
Az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták, kérem a bizottsági elnököt, ismertesse a 
javaslatot. 
 
Trembeczky Károly a Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottság elnöke:  A pénzügyi és a 
szociális, kulturális és ügyrendi bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a képviselő testületnek. 
 
Gyarmati András polgármester: Kérdezem kíván-e valaki hozzászólni az előterjesztéshez? 
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Trembeczky Károly képviselő: A jármű további sorsáról érdeklődnék. Hol fogjuk tárolni? 
 
Gyarmati András polgármester: Ez a kérdés még nagyon korai, de gondolkodjunk rajta 
mindannyian.  
 
Trembeczky Károly képviselő: A szakmai programban utalás van a sofőr személyére. Lehet 
tudni, hogy kire gondolt polgármester úr?  
 
Gyarmati András polgármester: A közmunkavezetővel kívánom megvalósítani ezt a 
feladatot. 
 
Kolozsvári Rozália képviselő: Mi a különbség a kisbusz és a mikrobusz között? 
 
Gyarmati András polgármester: A mikrobusz 9 fős és B kategóriás jogosítvánnyal 
vezethető, a kisbusz 10+1 fős és csak hivatásos jogosítvánnyal vezethető.  
 
Kolozsvári Rozália képviselő: A hivatásos sofőr alkalmazása a mikrobusz esetében nem 
feltétel, mivel óvodások szállításáról van szó? 
 
Gyarmati András polgármester: Nem feltétele. A jármű biztonsági ülésekkel ellátott.  
 
Trembeczky Károly képviselő: Lehoczki Zoltán személye a feladatellátásra megbízható, de 
összeegyeztethető-e a közmunka vezetői feladattal. A szállítás időpontja és a közmunkában 
dolgozók feladatainak meghatározása azonos időpontra esik. Javasolom, hogy valakit, - aki 
megbízható, jogosítvánnyal rendelkezik és munkahelyre is szüksége van – 4 órában vegyünk 
fel. Megkérdőjelezhető, hogy a két feladatkört felelősséggel el tudja e látni, mert otthoni 
problémák is lehetnek.  
 
Gyarmati András polgármester: Mindenkivel előfordulhat mit hagy otthon. Zoli 
személyében kiegészítenénk a munkaidejét 8 órára. A reggeli feladatkiadás nem okoz 
problémát, mert előző nap is kiadhatja a munkát, nekem csak rá kell erősítenem. Az 
árubeszerzés 90 %-át én bonyolítom le.  
 
Tóth-Vass Jánosné külsős tag: A közmunkavezetőnek be is segíthet valaki, akinek nincs 
munkája és alkalmas a feladatra. 
  
Gyarmati András polgármester: Kíván még valaki szólni? Nem. Akkor kérem, hogy 
szavazzunk. Aki egyetért a határozati javaslattal, azzal a kiegészítéssel, hogy a Ford Trensitra 
nyújtsuk be a pályázatot kérem szavazzon. 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozza: 
 
53/2015. (IV.27.) képviselő-testületi határozat 
 
Tárgy: Pályázat benyújtása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az 
alapszolgáltatások fejlesztésére nyújtandó támogatásra 
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H a t á r o z a t 

 
1. Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki 
gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 
2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 
21/2015.(IV. 17.) MvM rendelet alapján pályázatot nyújt be 1 db FORD 
Transit Custom Tourneo Trend LWB típusú mikrobusz beszerzésére, nettó 
8 millió forint értékben. 

 
2. Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gépkocsi 

beszerzéshez szükséges sajáterőt (ÁFA összegét) a Nagylak Község 
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I. 27.) 
önkormányzati rendelete 6. melléklet pályázati önerő biztosítása 
előirányzat terhére biztosítja.  

 
3.  Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert minden, a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozat és 
intézkedés megtételére. 

 
Felelős: polgármester, főkönyvi könyvelő 
Határidő: a pályázati kiírás szerint 

 
Határozatról értesítést kap: 

- Gyarmati András polgármester 
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
- Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő 

 
4.2. Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirat módosítása 
 
Gyarmati András polgármester: Az alapító Okirat módosítását az indokolta, hogy az okirat 
nem tartalmazta teljes körűen a jogszabályban előírt kötelező tartalmi elemeket, illetőleg az 
nem volt megfelelő. A rövidített névként Közös Hivatal szerepelt, ami nem különbözteti meg 
a többi közös hivataltól a miénket. Ezért a Kincstár más rövidített nevet javasolt választani, 
vagy törölni azt az alapító okiratból. A tervezet már nem tartalmazza a rövidített nevet. Két 
határozati javaslat van, az egyik a korábbi módosító határozat visszavonása, a másik az 
eredeti Alapító Okirat újbóli módosítása.  
Az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták, jó magam is javasolom elfogadásra.  
Megkérdezem van-e valakinek kérdése, illetőleg kíván-e valaki hozzászólni. Nem. Kérem a 
bizottsági elnököt, ismertesse a javaslatot. 
 
Trembeczky Károly a Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottság elnöke:  A pénzügyi és a 
szociális, kulturális és ügyrendi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag 
javasolja elfogadásra a képviselő testületnek. 
 
Gyarmati András polgármester: Kérem, hogy szavazzunk. Aki egyetért az 1. számú 
határozati javaslattal, szavazzon. 
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül, az alábbi határozatot hozza: 

 
54/2015. (IV.27.) képviselő-testületi határozat 
 
Tárgy: A Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirat módosításának 
visszavonása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 8/2015. (01. 26.) számú 
képviselő-testületi határozatot visszavonja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
 
A határozatról értesül: 
Gyarmati András polgármester 
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
Popovics Krisztián Pénzügyi csoportvezető 
Irattár 
 

Gyarmati András polgármester: Kérem, hogy szavazzunk. Aki egyetért az 2. számú 
határozati javaslattal, szavazzon. 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül, az alábbi határozatot hozza: 
 
55/2015. (IV.27.) képviselő-testületi határozat 
 
Tárgy: A Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirat módosítása  
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarcsanádi Közös 
Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítását a határozat melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja. 

 
Felelős: törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetésre: jegyző 
Határidő: azonnal  

 
A határozatról értesül: 
Gyarmati András polgármester 
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
Popovics Krisztián Pénzügyi csoportvezető 
Irattár 
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4.3.  A civil szervezetek támogatásáról szóló rendelettervezet 
 
Gyarmati András polgármester: A Nagylaki Nyugdíjas Egyesületnek a képviselő-testület 
minden évben megítélte a támogatást. A támogatás odaítélésének feltételei a 
rendelettervezetben szabályozva vannak. 
Az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták, jó magam is javasolom elfogadásra.  
Megkérdezem van-e valakinek kérdése, illetőleg kíván-e valaki hozzászólni. Nem. Kérem a 
bizottsági elnököt, ismertesse a javaslatot. 
 
Trembeczky Károly a Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottság elnöke:  A pénzügyi és a 
szociális, kulturális és ügyrendi bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúlag 
javasolja elfogadásra a képviselő testületnek. 
  
Gyarmati András polgármester: Kérem, a képviselő-testületet szavazzon. 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 3 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül, az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2015. (IV. 28.) 

önkormányzati rendelete 
 

a civil szervezetek támogatásáról 
 

(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
4.4. Pályázat benyújtása a nyári gyermekétkeztetés biztosítására   
  
Gyarmati András polgármester: A nyári gyermekétkeztetésre szóló pályázati felhívás a 
bizottsági ülés megkezdése előtt érkezett néhány perccel e-mailon, ezért szóbeli 
előterjesztésről van szó. A pályázati felhívásra minden évben pályázunk. Célja, hogy a nyári 
szünidőben a településen élő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú 
gyermekek napi egyszeri meleg ételhez jussanak. A gyermekek június 16. napjától augusztus 
28. napjáig részesülnek a támogatásban. A pályázat 55% -os támogatást nyújt, 45%-ot az 
önkormányzatnak kell fedeznie. Megkérdezem van-e valakinek kérdése, illetőleg kíván-e 
valaki hozzászólni. Nem. Kérem a képviselő-testületet, hogy szavazzunk a pályázat 
benyújtásáról. 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozza: 
 
56/2015. (IV. 27.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Pályázat benyújtása a 2015. évi nyári gyermekétkeztetés támogatására 

H a t á r o z a t   
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint leghátrányosabb 
helyzetű település pályázatot nyújt be az Emberi Erőforrások minisztere által 
meghirdetett gyermekszegénység elleni program keretében benyújtandó nyári 
étkeztetés biztosításának támogatására. 
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Étkezési napok száma 53. 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerekek száma 23. 
Támogatási igény:  17 fő  396.440,-Ft 
Megkívánt önerő:    5 fő  116.600,-Ft 
Tényleges önerő:    6 fő  139.920,-Ft  
 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos 
intézkedések megtételére. 

Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 

 
5. sz. n a p i r e n d:  Interpelláció 
  
Gyarmati András polgármester: A nyílt ülés előterjesztéseinek végére értünk, a napirendet 
megtárgyaltuk. Egyebek következnek. Én 1 témában szeretném tájékoztatni a testület tagjait. 
Az április 9-i rendkívüli testületi ülésen elfogadott - megyei önkormányzatok rendkívüli 
támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására - 40 
millió Ft összegben benyújtott pályázatunkat vissza kellet vonnunk.  A pályázati kiírás célja a 
kifizetetlen számlák rendezése volt. Mivel ennek a kiírásnak nem feleltünk meg a 
pályázatunkat vissza kellet vonnunk.   
 
Trembeczky Károly képviselő: Kérdezem, hogy az általam korábban felvetett közterület 
használati díj ügye hol tart? Egyben szeretném jelezni, hogy Gavallér Barna az utcára nyíló 
vasajtót készíttetett, ami a település arculatát rontja, és szerintem engedélyköteles lett volna. 
Kérem a „Csirke csárda” előtti és a Barna féle parkoló és vasajtó ügyének kivizsgálását. 
 
Kolozsvári Rozália képviselő: Az óvodabezárással kapcsolatosan meg kérdeztük-e szülőket, 
hogy melyik településre szeretnék vinni a gyermeküket? Tudomásom szerint van társulási 
megállapodásunk, miért éppen Magyarcsanádra szorgalmazzuk a gyerekeket óvodába 
járatását. 
Tájékoztattuk-e a dolgozókat munkahelyről, vagy a végkielégítéssel kapcsolatosan?    
 
Gyarmati András polgármester: A közterület használati díj ügyében tájékozódtam. 
Egyszeri közterület használati díjat fizettek vállalkozóként. Megkérdeztem Barnát hajlandó-e 
kifizetni a díjat. A válasz, amennyiben az összeget megmondjuk, igen.  
 
Trembeczky Károly képviselő: Amikor építkezett az összes törmeléket oda hordta ki, ahol 
most a parkolója van. 
 
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A közterület használati díj ügyében helyszíni szemlét 
tartottunk. Egyszeri megváltásra nincs lehetőség. A karám szerű részt le kell bontani a csirke 
csárda előtt is. A járdára nyíló ajtót nem láttam. Az építéshatósági ügyintézőnek a problémát 
továbbítom kivizsgálásra. 
Az óvoda ügy evidenciában van tartva, de amíg a beiratkozás eredményéről az önkormányzat 
nem kap értesítést, addig nem tudunk tovább lépni. 
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Kisné Borsos Anita tagintézmény-vezető: A nagylaki óvodába senkit nem írattak be. 
Csanádpalotára és Apátfalvára íratják be a gyerekeket, Magyarcsanádra nem.  
 
Gyarmati András polgármester: Sajnos be kell zárni az óvodát. Nem tehetünk semmit. A 
szülők esetében pedig szabad óvodaválasztás van.  
 
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Ellenséges hangot érzek a magyarcsanádi óvodával 
szemben. A csanádpalotai és apátfalvi óvoda között nincs különbség. 
 
Gyarmati András polgármester: Szükséges nekünk megállapodást kötnünk?  
 
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Igen. 
 
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Megállapodás van, csak létszám nincs. 
 
Gyarmati András polgármester: Magdika, mint szakember, mi a véleményed? 
 
Pápay Endréné külsős tag: Tudjuk, milyen nehéz hátrányos helyzetű gyermekekkel 
foglalkozni. A szülők gondolkodásmódja nagyon fontos.  
 
Gyarmati András polgármester: Az óvodai ellátás az önkormányzatok részére kötelező 
feladat, gyermekeink óvodába járatásáról nekünk kell gondoskodnunk.  
Kérdezem van-e még valakinek kérdése, észrevétele. köszönöm a testületi tagoknak és jegyző 
asszonynak a megjelenést és az ülést bezárom. (14.45 órakor) 
 
 

k.m.f.t. 
 
 

 Gyarmati András Nyergesné Kovács Erzsébet 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 Kolozsvári Rozália         Trembeczky Károly 

   jkv. hitelesítő                         jkv. hitelesítő   


