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Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
Napirend elfogadása

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 17-én 17,00
órai kezdettel a Dózsa György Művelődési Ház (6933 Nagylak, Nyárfa sor 9.) nagytermében
megtartott közmeghallgatással egybekötött rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Gyarmati András polgármester
Locskai Zoltán alpolgármester
Kolozsvári Rozália és
Trembeczky Károly képviselők.
Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Runákné Gulácsi Krisztina képviselő
Meghívottak: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző, Dr. Égető Gábor Járási Hivatalvezető,
Pápay Endréné díszpolgár, külsős bizottsági tag, Tóth Vass Jánosné külsős bizottsági tag,
Gyulai Ferenc Sándor díszpolgár, Vetró Róbert János RNÖ elnök, Vighné Ménesi Zsuzsanna
főkönyvi könyvelő, Tóth Józsefné szociális ügyintéző, Botás Nikolett építéshatósági
ügyintéző.
Meghívottak közül megjelent: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző, Pápay Endréné
díszpolgár, külsős tag, Tóth Vass Jánosné külsős tag, Víghné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi
könyvelő, Tóth Józsefné szociális ügyintéző, Botás Nikolett építéshatósági ügyintéző.
Lakosság részéről megjelent: 43 fő
Gyarmati András polgármester: Köszöntöm a közmeghallgatáson megjelent nagylaki
lakosokat, a Képviselő-testület tagjait. Külön köszöntöm Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
asszonyt és a közös hivatal részéről megjelent ügyintézőket.
Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő közül 1 fő, Runákné Gulácsi Krisztina jelezte
távolmaradását. 4 fő képviselő megjelent az ülésen, ezért az ülés határozatképes, azt
megnyitom.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Kolozsvári Rozáliát és Locskai Zoltánt megválasztani.
Megkérdezem, hogy vállalják-e a tisztséget. A válaszokból megállapítom, hogy vállalják.
Kérem a képviselő-testületet, hogy aki egyetért azzal, hogy a mai közmeghallgatással
egybekötött nyílt ülés jegyzőkönyv hitelesítője Kolozsvári Rozália és Locskai Zoltán legyen,
kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen – egyhangú - szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
65/2015. (VI. 17.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése

Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. június 17-én tartott
közmeghallgatással egybekötött, nyílt ülése jegyzőkönyv hitelesítőinek
Kolozsvári Rozália és Locskai Zoltán képviselőket megválasztotta.
Felelős: Gyarmati András polgármester
Határidő: azonnal
Gyarmati András polgármester: Ezek után rátérünk a napirend tárgyalására. A meghívóban
kiküldött napirendi pont megtárgyalását javasolom, amely az alábbi:
Határozati javaslat
1. Tájékoztató az önkormányzat 2014 évi gazdálkodásáról
Előadó: Gyarmati András polgármester
Kérdezem a tisztelt jelenlévőket, mert bárki tehet javaslatot, és képviselő-társaimat, hogy a
napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek javaslata, észrevétele.
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:
66/2015. (VI. 17.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Napirend elfogadása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. június 17-i
közmeghallgatással egybekötött nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint
hagyja jóvá:
1. Lakossági tájékoztató a 2014 év értékeléséről
Előadó: Gyarmati András polgármester
Felelős: Gyarmati András polgármester
Határidő: azonnal
1. sz. n a p i r e n d:
Tájékoztató az önkormányzat 2014 évi gazdálkodásáról
Gyarmati András polgármester: Röviden szeretném tájékoztatni a megjelenteket, hogy mi a
különbség a közmeghallgatás, falugyűlés és a képviselő-testületi ülés között. A közakarat
fórumainak meghirdetését törvény, illetve helyi rendelet szabályozza, amit évente legalább
egyszer kell tartani. Ezen fórumokon a jelenlévőknek kötelező szót adni, míg a testületi ülésen

jelen lévő állampolgárok hozzászólásának engedélyezéséről a képviselő-testület, szavazással
dönt. E kis bevezető után röviden összegezném a 2014 évet. Kérem jegyző asszonyt, figyelje
az idő múlását, és 17.25-kor jelezze mondandóm befejezését.
Tájékoztatómat 5 témakör köré csoportosítottam, melyek a következők: közterület fenntartás,
szociális gondoskodás, pályázatok, gazdálkodás, egyéb fontos kérdések. Mindezekről
egybefüggően szeretnék beszélni, ezért a testülettő türelmet kérek.
Említést tennem az évről-évre növekvő közmunkaprogramról, melyek pályázat útján
valósulnak meg. A közmunkaprogram keretében nyílt lehetőség a közterület fenntartási
munkák elvégzésére (belvíz, belterületi utak, hulladékmentesítés stb.) rövid-és hosszú távú
foglalkoztatás révén. A pályázat során 24 fő alkalmazására kötöttünk szerződést a munkaügyi
központtal, de ez jelenleg csak 20 fő, sajnos nem tudjuk feltölteni a szerződésben szereplő
létszámra. A nyilvántartás szerint a településen van még regisztrált munkanélküli, akik szóba
jöhetnének, de ezek közül 10 fő nem fogadta el a munkát, a felvettek közül pedig 3 fő
felmondott. Ez azért lényeges, mert a közmunkaprogram nemcsak az álláskeresők
foglalkoztatásáról szól, hanem eszközbeszerzésről is, amely 2014-ben 1,5 millió forint
közterület fenntartással kapcsolatos költséget ölelt fel. A gépparkra fordítható támogatást
létszámarányosan kapjuk.
A szociális gondoskodás számomra mindig is érzékeny terület volt. A korábbi években
mintegy 150-160 főnek nyújtottunk támogatást, elutasítás nem volt, 2014-ben 205 főre
emelkedett a segélyezettek száma. A szociális célú tűzifa pályázat során 40 család részére
biztosítottunk tűzifát, 13 főt el kellett elutasítanunk jövedelmi helyzete miatt. Lakásfenntartási
támogatásban évek óta 34 fő részesül 1 éven keresztül természetbeni juttatásban, melynek
összegét a kérelmező által választott szolgáltató felé utal az önkormányzat.
A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (FHT) részesülők száma csökkenő tendenciát
mutatott tavaly, egy részük közfoglalkoztatott, másrészük nem fogadta el a munkát, ezért 1
évre kiesett a rendszerből. Rendszeres szociális segélyezett 1 fő volt, de ők elköltöztek.
Óvodáztatási támogatásban 2 alkalommal 3 fő, Erzsébet utalványt 2 alkalommal 36 fő kapott.
Méltányossági közgyógyellátásban 1 főt részesítettünk, szociális étkeztetésben 44 fő részesült.
Szociális ellátásokra fordított összegek 2013-ban 12.325.154,-Ft, ez a költségvetés 15,32%-a,
2014-ben9.090.007,-Ft, ez a költségvetés 9,7%-a. Csökkenő tendencia figyelhető meg az
előző évhez viszonyítva, mert az FHT helyett közfoglalkoztatás van.
A nyári gyermekétkeztetés igénybevételét tekintve hullámvölgyek szemtanúi lehettünk. A
jogosultak volt, hogy melegíthető ételt, konzervet kaptak, de egy alkalommal pályázati feltétel
volt, hogy kijelölt helyen kellett a meleg ételt elfogyasztani. Ezen feltételek mellett a családok
sem voltak közreműködőek. A tavalyi évben azonban lehetővé vált a meleg étel elvitele,
melynek következtében nagyobb érdeklődés mutatkozott. 23 fő 44 napon keresztül részesült
meleg étkezésben. Az állami támogatás mértéke 387.200,-Ft, az önkormányzati önerő
58.136,-Ft volt.
Az önkormányzat pályázati intenzitása növekvő tendenciát mutat, 2011-ig 66,7%, 2012-ben
69,23%, 2013-ban 6 benyújtott 6 támogatott pályázat 100%, 2014-ben 7 benyújtott 7
támogatott pályázat 100%. A településen beépített érték a tavalyi évben 33,7 millió forint. Az
önerő képességünk ebben az évben 12,2 millió Ft, 36,2%, ami az előző évekhez viszonyítva
látványos növekedés.
Beszélnem kell arról, hogy 2015. január 1-jétől Magyarcsanád Önkormányzatával hoztunk
létre közös önkormányzati hivatalt.
Fontos az óvoda helyzete. 11 éve, amikor Apátfalva Önkormányzatával megkötöttük az
intézményfenntartó társulást az óvoda működtetésére vonatkozólag, már akkor is alacsony
létszám volt jellemző, de az oktatási törvény szerint mind ez évig működhetett, mint
tagintézmény. Próbálkoztunk óvodamentő programmal, melyért elismerő szavak helyett
elmarasztalásért, de sajnos ez sem vezetett eredményre. Az utolsó pillanatig azon voltam,

hogy gyermekeink helyben járjanak óvodába. Mindehhez a képviselőtestület nem kevés pénzt
adott át a működési költségként Apátfalva Önkormányzatának. De nem ez volt a mérvadó,
hogy 2015. szeptember 1-jével nem nyitja meg kapuit az óvodánk, hanem a létszám.
Apátfalva Önkormányzat Képviselő-testülete kimondta a Nagylaki Tagintézmény bezárását, s
ezt nekünk is el kellett fogadni. A társulás azonban tovább működik, mert Magyarcsanádnak
nincsen óvodája, viszont nekünk biztosítanunk kell a nagylaki gyermekek óvodába járatását.
A mikrobuszra benyújtott 10 millió forintos utófinanszírozású pályázatunk esetében is
elsődlegesen az óvodások biztonságos szállítása vezérelte a testületet. A továbbiakban
gondolkodnunk kell az épület hasznosításán
Gazdálkodásunk során vannak előre nem látható bevételek, mint például a NAV Demeter I.II. programja. A program célja a határon keresztül történő hulladékszállítás ellenőrzése. Az
ellenőrzés során feltárt hiányosságok alapján az Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség környezetvédelmi bírságot szab ki, melynek 30%-a a
települési önkormányzatot illeti. Ennek összege 2014 évre, mintegy 15 millió forint. A másik
előre nem látható bevétel a határforgalom után járó támogatás, aminek az összege a II.
félévtől csökkenni fog, mert az autópálya átadása miatt forgalomcsökkenés várható.
Gazdálkodásunkról elmondhatom, hogy közel 34 millió forint tartalékunk van úgy, hogy
2014-ben közel 34 millió forint értékű beruházást végeztünk.
2015 évre terveink között szerepel az ivóvízjavító-program keretében az apátfalvi vezeték re
történő csatlakozás, várhatóan 2-3 hónap a befejezésig. A településen történő kátyúzás
szemmel láthatóan megkezdődött, valamint a művelődési ház tetőszerkezetének felújítása.
Említést kell tennem a vasúti átjáró ügyében. A Lázár János Miniszterúrral közösen kerestük
meg a MÁV vezetőségét a vasúti átjáró balesetveszélyes állapotával kapcsolatosan. Európai
szintű gumipadkás átjáró készül jövő év tavaszáig. Tájékoztatóm ezzel véget ért, köszönöm a
figyelmet, átadom a szót a lakosságnak.
Lakosság részéről hozzászólások:
Czara Józsefné: A Rózsa sor végén lévő ingatlanunkban rozsda sárga, koszos a víz olyan
mértékben, hogy még a kádat is befogja. Milyen időközönként lehet mosatni a rendszert?
Gyarmati András polgármester: Múlthéten, pénteken kaptam az első negatív lakossági
jelzést a vízminőségről. Azonnal telefonáltam az Alföldvíz munkatársának a bejelentésről.
Még az nap pénteken, a végpontokon mosatták a rendszert és ígéretet tettek, hogy hétfőn
technikai beavatkozást végeznek, ami meg is történt. Lövedékes mosatást évente egyszer kell
megtenni. Türelmet kérek a lakosságtól, hamarosan megoldódik a probléma. Ahhoz, hogy
tisztuljon a rendszer kell, hogy legyen vízfogyasztás. Azt kérem a lakosságtól, hogy engedjék
ki a vizet.
Trembeczky Károly képviselő: A Petőfi utca végén is van lehetőség mosatásra, de nem
tapasztaltam sehol, mert a közkifolyón kiengedett víznek nyoma van.
Locskai Zoltán alpolgármester: Nem tudok egyetérteni a vízkiengedéssel, mert 240,-Ft/m3e, ami jelentős többletkiadást jelent a háztartásokban. Javasolom, szereljék fel a tűzcsapot és
jól engedjék ki ott a vizet.
Gyarmati András polgármester: Visszaadták a vízművet önkormányzati vagyonba, ezért ez
nekünk beruházás. Az Alföldvíz bérleti díjat fizet, ezt próbáljuk visszaforgatni.

Trembeczky Károly képviselő: A Petőfi utca végén az átvágott út rekonstrukciója nem
történt meg.
Gyarmati András polgármester: Az ivóvíz-minőségjavító program rekonstrukciója 20%ban megtörtént, de a tényleges helyreállítás nálunk később valósul meg.
Trembeczky Károly képviselő: Köszönöm a lehetőséget a felszólalásra, amit előzetesen
jeleztem polgármester úrnak. A szociális bizottság védelmében szólok a kérelmek elbírálása
kapcsán. Köszönöm a megértésüket abban, hogy nem arcra történnek a döntések. Az avar és
kerti hulladék nyílt téri égetéséről szóló rendelet alkotása során kialakult testületi vitánk során
nem szorgalmaztam, sőt nem helyeslem a mai napig sem a nyílttéri égetést, szem előtt tartva a
klímaváltozást, és hogy mi, mit teszünk a megakadályozása érdekében.
Janecskó Istvánné: Arra szeretném kérni a bizottságot, hogy a szociális tűzifa kérelmek
elbírálásakor méltányosság alapján is hozzanak döntést. A gyakorlat azt bizonyítja, hogy csak
a jövedelmet tartotta szem előtt a bizottság.
Gyarmati András polgármester: A törvényt áthágni, a rendeletet figyelmen kívül hagyni
nem lehet. A legutóbbi testületi ülésen biztattam a bizottságot, hogy támogassa a jogosult
kérelmezőket. Ugyanis amennyiben a költségvetésben szociális célra betervezett összeg
megmarad, visszafizetési kötelezettségünk keletkezik.
Janecskó Istvánné: A vasúti átjáróval kapcsolatosan kérdezném, hogy a Csanádpalota felé
vezető úton lévő átjárót is nekünk kellene megcsináltatni, mert ott is van probléma.
Gyarmati András polgármester: Mind a kettő átjáró a vasúté. Lehet kezdeményezni, hogy
az is legyen helyreállítva.
Bohák Lászlóné: Szeretném megkérdezni, mettől meddig tart a közterület?
Gyarmati András polgármester: Telekhatáron belül nem közterület. Az ingatlan kerítésétől
a közút széléig a tulajdonos feladata a terület rendben tartása, de közterület.
Kolozsvári Rozália képviselő: A belső Rózsa soron a játszótértől az imaházig miért a
közmunkások vágták a füvet, miért nem a lakók?
Gyarmati András polgármester: A fűvágás igényét mindenkinek a hivatalban kell jeleznie.
Kolozsvári Rozália képviselő:
közfoglalkoztatottak nem végeztek.
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Gyarmati András polgármester: Csak azt tudom javasolni, hogy minden igényt a hivatalban
jelezzenek.
Balda Ervin: Korábban ígéretet kaptunk arra, hogy a Rózsa sori út kap egy kopóréteget. Erre
lehet számítani.
Gyarmati András polgármester: A településen mintegy 1300 m2 területet fognak kátyúzni.
A belső Rózsa sort a játszótértől az imaházig mart aszfalttal töltik fel. Itt gondolkodunk

súlykorlátozás bevezetésére. A többi helyen csak kátyúznak, többek között a gyárnál is, mert
nagyon rossz állapotban van az út.
Locskai Zoltánné: Szeretném kérni amennyiben lesz rá lehetőség, hogy az Orgona utca végét
morzsalékos aszfalttal megszórni, mert mezőgazdasági gépek is járnak ezen a részen és már
teljesen belenyomódott a földbe, eső esetén bokáig ér a víz.
Gyarmati András polgármester: Kántor Balázsnak jelezni fogom, hogy a belső Rózsa sor
mellett az orgona utcát is terítse mart aszfalttal.
Van-e még hozzászólás, kérdés, vélemény? Nincs. Megköszönöm a megjelenést, és a
közmeghallgatással egybekötött testületi ülést bezárom, és rendkívüli testületi ülést rendelek
el.
k.m.f.t.
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