Iktatószám: 2-28/2015.
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-án 13,00
órai kezdettel Nagylak Község Önkormányzat (6933 Nagylak, Petőfi u. 14.) nagytermében
megtartott soros nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Gyarmati András polgármester
Locskai Zoltán alpolgármester
Trembeczky Károly képviselők.
Runákné Gulácsi Krisztina képviselő
Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Kolozsvári Rozália képviselő
Meghívottak: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző, Nagy Csaba falugazdász, Faragó Erzsébet
intézményvezető, Kisné Borsos Anita tagóvoda-vezető, Popovics Krisztián pénzügyi
csoportvezető, Víghné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő, Tóth Józsefné szociális
ügyintéző.
Meghívottak közül megjelent: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző, Nagy Csaba falugazdász,
Faragó Erzsébet intézményvezető, Kisné Borsos Anita tagóvoda-vezető, Víghné Ménesi
Zsuzsanna pénzügyi főelőadó, Tóth Józsefné szociális ügyintéző.
Lakosság részéről megjelent: 2 fő
Pápay Endréné díszpolgár, 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 1 fő, Kolozsvári Rozália rendelési idő miatt,
jelezte távolmaradását, igazoltan van távol az ülésről. 4 fő képviselő megjelent az ülésen,
ezért az ülés határozatképes, azt megnyitom.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Locskai Zoltánt és Runákné Gulácsi Krisztinát
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 Locskai Zoltán és Runákné Gulácsi Krisztina legyen, kézfeltartással
szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen – egyhangú - szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
57/2015. (V. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése

Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. május 26-án tartott
nyíltülése jegyzőkönyv hitelesítőjének Locskai Zoltán és Runákné Gulácsi
Krisztina 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 az
előterjesztés 3.4. pontjaként a „Makó és Térsége ivóvízminőség-javító projekt” ÁFA
előfinanszírozással összefüggő előterjesztést, ami a testületi ülés megkezdése előtt érkezett e-mailen.
Az áttekintésre tartunk majd egy rövid szünetet.

E módosító javaslattal kérem elfogadni a napirendet, mely az alábbi:
Határozati javaslat
1. Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Gyarmati András polgármester
2. Tájékoztató a Falugazdász 2014. évi munkájáról
Előadó: Nagy Csaba falugazdász
3. Előterjesztések
3.1.A Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
3.2.Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendelet megalkotása
3.3. Apátfalva Község Önkormányzattal kötött óvodai feladatellátásról szóló Köznevelési
Szerződés módosítása
3.4. Javaslat a „Makó és Térsége ivóvízminőség-javító projekt” ÁFA előfinanszírozás
hitelfelvételéhez szükséges kezességvállalással kapcsolatos döntések meghozatalára
4. Interpellációk
Megkérdezem, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata, észrevétele ezzel kapcsolatban.
Gyarmati András polgármester: Kérem a képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a
napirendet, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 4 igen – egyhangú - szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
58/2015. (V. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Napirend elfogadása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. május 26-i soros,
nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Gyarmati András polgármester
2. Tájékoztató a Falugazdász 2014. évi munkájáról
Előadó: Nagy Csaba falugazdász
3. Előterjesztések
3.1. A Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítása
3.2. Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendelet
megalkotása
3.3. Apátfalva Község Önkormányzattal kötött óvodai feladatellátásról
szóló Köznevelési Szerződés módosítása
3.4. Javaslat a „Makó és Térsége ivóvízminőség-javító projekt” ÁFA
előfinanszírozás hitelfelvételéhez szükséges kezességvállalással
kapcsolatos döntések meghozatalára
4. 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?

Runákné Gulácsi Krisztina képviselő: Az április 29-i ülésen elhangzott egészségügyi
szolgáltatóhoz történő kiszervezés, mit jelent?
Gyarmati András polgármester: A Belső Ellenőrzés beszámolóját és munkatervét vitattuk
meg, illetve az orvosi ügyelet megszervezésével kapcsolatos teendőkről tárgyaltunk. Sajnos
nincs elegendő háziorvos a feladatellátásra. Így felmerült egy Egészségügyi Szervezési
Szolgálat, melynek központja Szeged, aki biztosítaná a szakembergárdát.
Runákné Gulácsi Krisztina képviselő: Május 5-e belterületi utak kátyúzásával
kapcsolatosan szeretnék bővebb információt.
Gyarmati András polgármester: Aszfaltozást megelőzően bejárásra kerül sor, azt követően
kezdődik meg a munka.
Van-e még kérdés, vélemény. Megállapítom, hogy nincs. Kérem a képviselő-testületet, hogy
aki elfogadja a polgármesteri tájékoztatót, kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen – egyhangú - szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozza:
59/2015. (V. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Határozat
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 Falugazdász 2014. évi munkájáról
Gyarmati András polgármester: Köszöntöm Nagy Csaba falugazdászt. Megkérdezem van-e
kiegészíteni valója?
Nagy Csaba falugazdász: Köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Rövidre fogtam a
beszámolót, mert úgy gondolom, ha valakinek kérdése, véleménye van, arra itt helyben tudok
reagálni. Feladatok voltak és vannak. Biztosan olvasták, hogy a falugazdászok hálózati
tevékenysége a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara faladatainak sorába tartozik. Mi
falugazdászok könyvelői, jogászai vagyunk a gazdáknak. Főleg az adminisztrációban
nyújtunk nagy segítséget. Leginkább a területalapú támogatás igénylése ügyében keresnek,
mert a pályázatot elektronikus úton lehet benyújtani, viszont nem minden gazdának van az
ügy intézéséhez informatikai készsége, valamint technikai háttere. A pályázati lehetőség
2015. évben megváltozott. A változásról 2 alkalommal tájékoztattam a gazdákat. Az ügyfelek
időpontot kapnak a zökkenőmentes, várakozás nélküli ügyintézéshez. A területalapú
támogatás benyújtása mellett, feladataink között szerepel a természeti katasztrófa
bekövetkezését követő aszály, jégkár, viharkár, belvíz, árvíz okozta kárfelmérés,
jegyzőkönyvfelvétel, állapotminősítés a vis-maior igényléséhez. A kárenyhítésre kapott
támogatás hasznosítására az MVH-val közösen ellenőrzést tartunk. Ennyi szóbeli kiegészítést
gondolok a tájékoztatóhoz hozzátenni.
Köszönetet mondok polgármester úrnak az előírásoknak megfelelő kényelmes ügyfélfogadóhelyiség és technikai feltételek biztosításáért. El kell, mondjam, hogy van település, ahol
áldatlan állapotok között kell végeznem az ügyintézést.
Gyarmati András polgármester: Kérdezem a képviselő-testület tagjait van-e kérdés,
hozzászólás?
Trembeczky Károly képviselő: Rendszeres kapcsolattartás van közöttünk, kiemelt,
segítőkész hozzáállás tapasztalható, jól felkészült csapat.
Gyarmati András polgármester: Megköszönöm a jelenlétet, javasolom, hogy határozatban
mondjunk köszönetet a munkáért és küldjük meg a vezetőnek.
Mivel nincs több hozzászólás, kérem a képviselő-testületet, hogy a tájékoztató elfogadásáról a
szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozza:

60/2015. (V.26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Tájékoztató a Falugazdász 2014. évi munkájáról
Határozat
Nagylak Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Falugazdász
tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadja. Egyúttal
köszönetét fejezi ki a lakosságnak nyújtott eddigi tevékenységért és segítésért.
Határidő: azonnal
Felelős értesítésre: Nyergesné Kovács Erzsébet
A határozatról értesül:
- Gyarmati András polgármester
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
- Vecseri Csaba NAK Csongrád Megyei Fő falugazdász
- Nagy Csaba falugazdász
3.sz. n a p i r e n d: Előterjesztések
3.1. A Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
Gyarmati András polgármester: Alpolgármester úr az együttes bizottsági ülésen nem volt
jelen, ezért tájékoztatom az ott elhangzottakról. A pénzügyi csoport létszáma kevés. Főkönyvi
könyvelői állás betöltéséhez szükséges képesítéssel rendelkező személyt egyelőre nem talált a
székhely település. Jelenleg pénzügyi előadót tudunk alkalmazni, ezért szükséges a módosítás.
Megkérdezem van-e valakinek kérdése, illetőleg kíván-e valaki hozzászólni.
Locskai Zoltán alpolgármester: Volt alkalmam Farkas János polgármester úrral beszélnem
többek között erről a témáról is.
Gyarmati András polgármester: 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
javasolja elfogadásra a képviselő testületnek.
Gyarmati András polgármester: Kérem, hogy szavazzunk. Aki egyetért a határozati
javaslattal, szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
61/2015. (V.26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása

Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarcsanádi
Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát a
melléklet szerinti tartalommal módosítja.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
3.2. Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendelet megalkotása
Gyarmati András polgármester: A rendelettervezet megvitatása nem volt a bizottsági ülés
napirendje, de pár gondolat elhangzott, amelyeket most kell megtárgyalni. A
rendelettervezetet a helyi sajátosságoknak megfelelően lehet módosítani. A tervezet 7. §-át
kérem kiegészíteni. Felolvasnám az egész szakaszt „Főzés és sütés céljából szabadtéren tüzet
gyújtani és tüzelő berendezést használni a környezet zavarása nélkül az év minden napján
lehet, úgy hogy az a környezetre tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen”. Amennyiben
lépviselő társaim követték a szöveget láthatták, hogy „az év minden napján lehet”
szövegrésszel egészült ki. Megkérdezem van-e valakinek kérdése, illetőleg kíván-e valaki
hozzászólni.
Trembeczky Károly képviselő: Nem értek egyet azzal, hogy lehetőséget biztosítunk az avar
és kerti hulladék szabadtéri égetésére. A komposztálást szorgalmazom. Számtalan lakost
tudnék megnevezni, akik gumit, hűtőt stb. égetnek és a fekete füst belepi a települést.
Runákné Gulácsi Krisztina képviselő: A tiltást nem tartom eredményre vezető eszköznek.
A komposztálás hasznos dolog, aminek folyamatát hírlevélen keresztül a lakosok tudtára lehet
adni.
Gyarmati András polgármester: Képviselő úr, nem értem miért kerül ez szóba, hiszen a
rendelettervezet 2. §-a kifejezetten ezt mondja ki, a 3. § felsorolja, mit nem lehet égetni.
Amióta kertes házban élek csak a komposztálás módszerét alkalmazom. Senkit nem bíztatunk
az égetésre.
Trembeczky Károly képviselő: Az igaz, hogy a rendelet a komposztálásra utal, de
amennyiben lehetőséget adunk a szabadtéri égetésre nem fog oda állni senki, hogy az
elégetésre kerülő anyagok között van-e nylon, vagy hűtő alkatrész.
Locskai Zoltán alpolgármester: Gondolom, van magasabb szintű rendelkezés az égetés
bejelentését szankcionálja. A rendelettervezet 4. § (1) bekezdésében szabályozott időpont nem
megfelelő, ennek változtatásán kellene gondolkodni. Kérdezem képviselő társaimat, mi a
véleményük, hogyan valósuljon ez meg ezt a gyakorlatban?
Gyarmati András polgármester: Magasabb jogszabály nem szabályozza, lehet módosítani.
Várjuk a jelzést a lakosságtól, de a bejelentő a nevét nem adja.
Locskai Zoltán alpolgármester: Innentől kezdve az egész nem ér semmit.
Gyarmati András polgármester: Kérdezem jegyző asszonyt, meg kell alkotnunk ezt a
rendeletet?

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Nem kötelező a testületnek erről rendeletet alkotnia, de
ahogyan az előző soros testületi ülésen a tűzoltóparancsnok tájékoztatott,amennyiben nem
alkot a képviselő-testület rendeletet, úgy mindennemű égestés tilos, ezért javasolták a
megalkotást. Nem életszerű falun, hogy soha senki semmilyen kerti hulladékot nem éget el.
Trembeczky Károly képviselő: A legnagyobb buktató, hogy látom a rendeletben foglaltak
megszegését, de nem tudok tenni semmit.
Gyarmati András polgármester: Amennyiben nem égethető anyag égetéséről van bárkinek
tudomása, jelezni kell jegyző asszony felé, aki megteszi a szükséges lépéseket. Javasolom,
hogy a rendeletet küldjük ki a lakosságnak.
Runákné Gulácsi Krisztina képviselő: Az ötlet jó, csak a komposztálásról a hírlevélben
tájékoztatót kell írni, valamint a rendeletben fontos részleteket kiemelni.
Pápay Endréné díszpolgár, külsős tag: Mit tegyen az állampolgár a nem komposztálható
hulladékkal? Mikor, milyen lehetőséget biztosítunk a megsemmisítésre.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A szankció lehetőségét a 8. § szabályozza. A rendelet
szabályaitól eltérő égetés esetén a tűzoltóság jár el. Amennyiben hozzánk érkezik bejelentés,
azt továbbítjuk a tűzoltóságnak, de célszerű nekik, az illetékes hatóságnak jelzezni a
szabálytalanságot.
Locskai Zoltán alpolgármester: Visszatérve az égetés időpontjára, például az égetést a
hónap első hetében engedélyezni.
Gyarmati András polgármester: Javasolom, a vita lezárását megelőzően tegyünk egy
szimpátiaszavazást arról, hogy alkossunk-e rendeletet?
Trembeczky Károly képviselő urat kérdezem?
Trembeczky Károly képviselő: Alkossunk rendeletet.
Gyarmati András polgármester:
Locskai Zoltán alpolgármester urat kérdezem.
Locskai Zoltán alpolgármester: Alkossunk rendeletet.
Gyarmati András polgármester: Kérdezem Runákné Gulácsi Krisztina képviselő asszonyt.
Runákné Gulácsi Krisztina képviselő: Alkossunk rendeletet.
Gyarmati András polgármester: Hány órától állapítsuk meg az égetés idejét? Javasolom
14.00 – 18.00-ig.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: És a hónapokra vonatkozóan van-e eltérő javaslat, vagy
maradjon a rendelettervezetben írt időintervallum?
Gyarmati András polgármester: Én nem változtatnék. Kérdezem a testületet, lezárhatjuk a
vitát, szavazhatunk? Megállapítom, hogy igen. Azzal a kiegészítéssel, hogy a kerti hulladék
égetése 14.00-18.00 óra között legyen, a hónap maradjon a tervezet szerint, hogy a
komposztálást szorgalmazzuk, és ragaszkodunk ahhoz, hogy mit nem szabad égetni, kérem a

testületet, szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 ellen szavazattal, tartózkodás
nélkül, az alábbi rendeletet alkotta:
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2015. (V. 27.)
önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)
3.3 Apátfalva Község Önkormányzattal kötött óvodai feladatellátásról szóló Köznevelési
Szerződés módosítása
Gyarmati András polgármester: Köszöntöm Faragó Erzsébet asszonyt az Apátfalvi Bíbic
Óvoda Intézmény vezetőjét és Kisné Borsos Anita tagintézmény-vezetőt. Szomorú a szívem,
mert eljutottunk az óvoda bezárásához. A beiratkozás megtörtént, nem volt Nagylaki
gyermek. Nincs remény arra, hogy a törvény szerinti 8 fős létszámmal szeptember 1-jétől
óvodai csoport induljon. Jelen felmérések alapján 3 fő lenne az óvodában. Úgy érzem
mindent megtettünk annak érdekében, hogy gyermekeinket ne kelljen elvinni a településről.
Ennek érdekében szerveztünk óvodamentő programot. Sajnos távlatokban nem jutottunk
előrébb. Az óvoda bezárása kapcsán nyújtottuk be a pályázatot a mikrobuszra. A bezárás
tényét Apátfalva Képviselő-testülete mondja ki. A korábban megkötött köznevelési
megállapodás minden pontját meg kellett volna változtatni, ezért új köznevelési szerződés
alkotása került előterjesztésként a testület elé. A kapcsolat pozitívan értékelhető, mind
szakmailag, mind pénzügyileg.
Faragó Erzsébet intézményvezető: Az óvoda dolgozóinak munkaviszonya átszervezés
kapcsán szűnik meg, ami magával vonja a felmentési idő letöltését és a végkielégítést.
Köszönetet szeretnék mondani a 11 évi együttmunkálkodásért a naprakész pénzügyi
elszámolásért, amely úgy volt, ahogy polgármester úr mondta. A megállapodás során tovább
fog működni a kapcsolattartás, melyhez, mint máskor, így most is segítségemet ajánlom.
Gyarmati András polgármester: Megkérdezem van-e valakinek kérdése, illetőleg kíván-e
valaki hozzászólni.
Trembeczky Károly képviselő: Szomorú a település távlati sorsát figyelembe véve az óvoda
bezárása, sajnálom, hogy idáig jutott ez a dolog.
Gyarmati András polgármester: Köszönetemet és jókívánságaimat fejezem ki a
továbbiakban. Tudomásom szerint 1 gyermeket írattak az apátfalvi óvodába. A mikrobusz
természetesen Apátfalváig fog menni. Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, kérem a
képviselő-testületet, hogy szavazzunk a köznevelési szerződés óvodai feladatellátásáról.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozza:

62/2015. (V. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Apátfalva Község Önkormányzattal kötött óvodai feladatellátásról szóló
Köznevelési Szerződés módosítása
Határozat
1. Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai nevelési
feladat ellátásra Apátfalva Község Önkormányzatával 2013. július 1.
napjától kötött szerződést felülvizsgálta, annak 2015. augusztus 31.
napjával közös megegyezéssel történő megszüntetéséről dönt.
2. A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXIX. törvény 41. § (6) bekezdése és a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 74. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az óvodai
nevelési feladatok ellátására a határozat melléklete szerinti tartalommal
Köznevelési Szerződést köt 2015. szeptember 1. napjától kezdődően
Apátfalva Község Önkormányzatával.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Köznevelési
Szerződés aláírására.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
A határozatról értesül:
- Gyarmati András polgármester
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
- Apátfalva Község Önkormányzat Polgármestere
- Apátfalva Község Jegyzője
- Bíbic Óvoda vezetője
3.4 Javaslat a „Makó és Térsége ivóvízminőség-javító projekt” ÁFA előfinanszírozás
hitelfelvételéhez szükséges kezességvállalással kapcsolatos döntések meghozatalára
Gyarmati András polgármester: Most érkeztünk el a testületi ülés előtt kiadott előterjesztés
tárgyalásához, ígéretemhez híven az anyag áttekintése érdekében 5’ perc szünetet rendelek el.
SZÜNET
Gyarmati András polgármester: Az ülést folytatjuk. Megállapítom, hogy továbbra is a 4 fő
képviselő jelen van az ülésen.
A ivóvízminőség-javító pályázat megvalósításához szükséges hitel kezességvállalásáról és az
ÁFA előfinanszírozásáról szól az előterjesztés, amit a szeptemberi adóbevalláskor be kell
fizetnünk. Annak idején 240 millió forintról volt szó, amit Mágori Józsefné országgyűlési
képviselő intézett el, hogy ne kelljen a térségnek annyit fizetni. A 60 millió forintot be kell
vállalni. A ránk eső összegnek meg van a fedezete. Megkérdezem van-e valakinek kérdése,
illetőleg kíván-e valaki hozzászólni.
Trembeczky Károly képviselő: A számlavezetés és a zálogjog alapítása nincs összhangban.

Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő: Addig, amíg a pénz nem folyik be, a számlát
nem mondhatja fel a társulás.
Gyarmati András polgármester: Kérdezem van-e még kérdés, hozzászólás. Nincs. Kérem a
testületet az 1. számú határozat elfogadására, szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozza:
63/2015. (V. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Javaslat a „Makó és Térsége ivóvízminőség-javító projekt” ÁFA
előfinanszírozással összefüggő hitelfelvételéhez szükséges kezességvállalással kapcsolatos
döntések meghozatalára
Határozat
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta:
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Makó és térsége
ivóvízminőség-javító projekt” című KEOP-1.3.0/09-11-2011-0025 azonosító
számú pályázat megvalósításához a Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás által a Raiffeisen Bank Zrt.-től felvett 60 000 000 Ft
hiteltőke és járulékai összegére a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (8)
bekezdése szerinti kezességet vállal. A kezesség fedezetét a Társulás által a
pályázatból megvalósított beruházás visszaigényelhető általános forgalmi
adójának összege biztosítja.
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy Nagylak Község polgármestere a
Megállapodást a fenti tartalommal aláírja, a fentiekkel összefüggő
nyilatkozatokat, kérelmeket benyújtsa és az ehhez tartozó intézkedéseket soron
kívül megtegye.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyarmati András polgármester
A határozatról értesül:
- Gyarmati András polgármester
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
- Makó és Térsége Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás
Gyarmati András polgármester: Kérem a testületet az 2. számú határozat elfogadására,
szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozza:
64/2015. (V. 26.) képviselő-testületi határozat

Tárgy: Javaslat a „Makó és Térsége ivóvízminőség-javító projekt” ÁFA
előfinanszírozással összefüggő hitelfelvételéhez szükséges kezességvállalással kapcsolatos
döntések meghozatalára
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a „Makó és Térsége”
Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati
Társulás
tagönkormányzata
kötelezettséget vállal arra, hogy a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0025 számú Makó
és Térsége ivóvízminőség-javító projekt 2015. évi költségekhez kapcsolódó
visszaigényelhető ÁFA előfinanszírozásához szükséges hitel költségeiből a
Nagylak Község Önkormányzatára jutó 105 600,- Ft hozzájárulást biztosítja.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert
Megállapodás fenti tartalommal történő aláírására.

a

Társulással

kötendő

Határidő: azonnal
Felelős: Gyarmati András polgármester
A határozatról értesül:
- Gyarmati András polgármester
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
- Makó és Térsége Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás
4. sz. n a p i r e n d: Interpellációk
Gyarmati András polgármester: A nyílt ülés előterjesztéseinek végére értünk, a napirendet
megtárgyaltuk. Egyebek következnek. Én egy témában szeretném tájékoztatni a testület
tagjait. A korábban 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. Ez a mi esetünkben nem volt releváns. Megnyílt egy másik pályázati lehetőség, de ebben
sem férünk bele. Biztatást kaptam arra vonatkozólag, hogy minden nap figyeljük a Magyar
Közlöny pályázati felhívásait. A megjelenéstől számítva 30 nap felkészülési lehetőség van a
pályázat benyújtásáig. Amennyiben lesz megfelelő kiírás, rendkívüli testületi ülést tartunk.
Trembeczky Károly képviselő: Az előző testületi ülés után tartott szociális bizottsági ülésen
kérelem érkezett egy családtól élelem vásárlására. A kérelmet elutasítottuk és a
körülményeket figyelembe véve kötelességemnek éreztem, hogy a Koroknai gyermekeket
védelembe vételét kezdeményezzem.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Felhívom a képviselő úr figyelmét, hogy nyílt ülést
tartunk. Kérem, hogy ennek szem előtt tartásával szíveskedjék szólni.
Trembeczky Károly képviselő: A bizottság által hozott döntés negatív érzést váltott ki a
család részéről irányomba. Létre kellene hozni valamiféle alapot, amiből segíteni tudnánk a
családot, hogy ne kellejen ilyen szomorú sorsot megélniük a gyerekeknek.

Gyarmati András polgármester: Konkrétan mire gondol a képviselő úr?
Trembeczky Károly képviselő: 2 verzióra gondoltam. A védelembevétel, illetve támogatni a
megélhetésüket.
Gyarmati András polgármester: A bizottság óvatosan bánjon a szociális területre tervezett
kerettel.
Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő: Tájékoztatom a testületet, amennyiben a
betervezett összeget nem költjük el, visszafizetési kötelezettségünk keletkezik.
Rendeletmódosítást javasolnék, hogy a segélyezés formáihoz a lakosság többsége férjen
hozzá.
Gyarmati András polgármester: Kérdezem van-e még valakinek még az egyebek kapcsán
kérdése, észrevétele. Nincs. Köszönöm a testületi tagoknak és jegyző asszonynak a
megjelenést és az ülést bezárom. (15.15 órakor)
k.m.f.t.
Gyarmati András
polgármester

Nyergesné Kovács Erzsébet
jegyző

Locskai Zoltán
jkv. hitelesítő

Runákné Gulácsi Krisztina
jkv. hitelesítő

