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NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2015. JÚNIUS 17-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 

 
 

N A P I R E N D 
 
 

1. Az ivóvíz-szolgáltatás 2015. évi díjtámogatására benyújtandó pályázat 
Előadó: Gyarmati András polgármester 

 
2. Interpellációk 

 
 
 
 
 
 
 
 

HATÁROZAT 
 

67/2015.(VI.17.) képviselő-testületi határozat Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása 
68/2015.(VI.17.) képviselő-testületi határozat Napirend elfogadása 
69/2015.(VI.17.) képviselő-testületi határozat Az ivóvíz-szolgáltatás 2015 évi 

díjtámogatására pályázat benyújtása 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 17-én 18,15 
órai kezdettel Dózsa György Művelődési Ház (6933 Nagylak, Nyárfa sor 9.) nagytermében 
megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak:  

Gyarmati András polgármester 
Locskai Zoltán alpolgármester 
Kolozsvári Rozália  
Trembeczky Károly képviselők. 

 
Távolmaradását előzetesen bejelentette: 
 Runákné Gulácsi Krisztina képviselő 
 
Meghívottak: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző, Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi 
könyvelő, Tóth Józsefné igazgatási előadó. 
 
Meghívottak közül megjelent: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző, Vighné Ménesi 
Zsuzsanna pénzügyi főelőadó, Tóth Józsefné igazgatási előadó. 
 
Gyarmati András polgármester: Köszöntöm a rendkívüli képviselő-testületi ülésen 
megjelent képviselőket és meghívottakat. Külön köszöntöm Nyergesné Kovács Erzsébet 
jegyző asszonyt.  
Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő közül 4 fő megjelent, Runákné Gulácsi Krisztina 
képviselő kérte kimentését, 4 fő megjelent az ülésen, ezért az ülés határozatképes, azt 
megnyitom.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Trembeczky Károly és Locsakai Zoltán képviselőket 
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 Trembeczky Károly és Locskai Zoltán legyen, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
67/2015.(VI. 17.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. június 17-én tartott 
rendkívüli nyílt ülése jegyzőkönyv hitelesítőjének Trembeczky Károly és 
Locskai Zoltán képviselőket megválasztotta. 
 
Felelős: Gyarmati András polgármester 
Határidő: azonnal 

  
Gyarmati András polgármester: A rendkívüli testületi ülés összehívására azért volt 
szükség, mert az ivóvíz-szolgáltatás 2015 évi díjtámogatására benyújtandó pályázat beadási 



határideje július 8. Az Alföldvíz Zrt. segítséget nyújt a pályázat kivitelezésében, melyhez 
június 19.-ig kéri a nyilatkozatokat, illetve a határozati kivonatot csatolni. Másrészt a 
képviselő-testület munkaterve alapján július, augusztus hónapban ülésszünet van. Csak 
rendkívüli esetben hívom össze a testületet. A meghívóban kiküldött napirend elfogadására 
teszek javaslatot. 
 
 

N a p i r e n d i   j a v a s l a t 
  

1. Az ivóvíz-szolgáltatás 2015 évi díjtámogatására benyújtandó pályázat 
   Előadó: Gyarmati András polgármester 

 
Megkérdezem, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata, észrevétele ezzel kapcsolatban. 
 
Gyarmati András polgármester: Nincs. 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: 
 
68/2015. (VI. 17.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Napirend elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. június 17-i rendkívüli nyílt 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 
1. Az ivóvíz-szolgáltatás 2015 évi díjtámogatására benyújtandó pályázat 
           Előadó: Gyarmati András polgármester 

 
Felelős: Gyarmati András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
1. sz. n a p i r e n d:  Az ivóvíz-szolgáltatás 2015 évi díjtámogatására benyújtandó pályázat 

   
Gyarmati András polgármester: Az Alföldvíz Zrt. megvizsgálta településünk ivóvíz-
szolgáltatás ráfordításának alakulását, és tájékoztatott, hogy a 2013. év tervezett adatai alapján 
jogosultak lehetünk a 2015. évi díjtámogatás igénybevételére. A víziközmű-szolgáltatótól 
előzetesen beszerzett adatok, kalkulációk felhasználásával kitöltött pályázatot, valamint 
kötelező mellékleteit 2015. július 8-ig kell rögzíteni és lezárni a kincstár által üzemeltetett 
Önkormányzati Előirányzat-gazdálkodási Modul (ÖNEGM) nevű elektronikus rendszerben. 
A határidő elmulasztása jogvesztő. A miniszter a benyújtott pályázatokról 2015. szeptember 
28-ig dönt. 
Megkérdezem a képviselőket, hogy van e kérdés, észrevétel? 
 
Gyarmati András polgármester: Mivel nincs, kérem a képviselő-testületet, hogy szavazzon. 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: 
 



69/2015. (VI. 17.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Az ivóvíz-szolgáltatás 2015 évi díjtámogatására benyújtandó pályázat 
 

 
H a t á r o z a t 

 
Nagylak Község Önkormányzat képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
vízgazdálkodásért felelős miniszter – a nemzetgazdasági miniszterrel és az 
emberi erőforrások miniszterével egyetértésben meghirdetett pályázati 
felhívásra a lakossági közműves ivóvízellátás támogatására. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a 
pályázat sikerével kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Gyarmati András polgármester 
   Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 

  
Erről értesül:   
- Gyarmati András polgármester, 
- Alföldvíz Zrt. 5600 Békéscsaba Dobozi út 5. 
- Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő 
- Irattár 

 
Gyarmati András polgármester: A rendkívüli ülés napirendjét megtárgyaltuk, köszönöm a 
testületi tagoknak és jegyző asszonynak a megjelenést és az ülést bezárom. 
(18.30 órakor) 
 
 
 
 

k.m.f.t. 
 
 
 

 Gyarmati András Nyergesné Kovács Erzsébet 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 Trembeczky Károly Locskai Zoltán 
 jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő  
 


