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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30-án
06,30 órai kezdettel Nagylak Község Önkormányzat (6933 Nagylak, Petőfi u. 14.)
nagytermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Locskai Zoltán alpolgármester
Kolozsvári Rozália
Trembeczky Károly képviselők.
Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Gyarmati András polgármester
Runákné Gulácsi Krisztina képviselő
Meghívottak: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző, Tóth Józsefné szociális ügyintéző,
jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak közül megjelent: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző, Tóth Józsefné
szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető.
Locskai Zoltán alpolgármester: Köszöntöm a Képviselő-testületi ülésen a mai kora
reggeli időpontban megjelent képviselőket és meghívottakat. Külön köszöntöm
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző asszonyt.
Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő közül 3 fő, Gyarmati András polgármester évi
rendes szabadságát tölti, Runákné Gulácsi Krisztina képviselő családi ok miatt jelezte
távolmaradását, de 3 fő megjelent az ülésen, ezért az ülés határozatképes, azt
megnyitom. A nyári elfoglaltság miatt csak ilyen korai időpontban tudtunk határozat
képes számban megjelenni.
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:
78/2015.(VI.30.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. június 30-án
tartott rendkívüli nyílt ülése jegyzőkönyv hitelesítőjének Kolozsvári
Rozália és Trembeczky Károly képviselőket megválasztotta.
Felelős: Locskai Zoltán alpolgármester
Határidő: azonnal
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Locskai Zoltán alpolgármester: A rendkívüli testületi ülés összehívására azért volt
szükség, mert a települési szilárd hulladékszállítással kapcsolatos közszolgáltatási
szerződés megkötése a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft-vel július 1jével hatályba kell léptetni. Ezek után rátérünk a napirendek tárgyalására. A
meghívóban kiküldött napirendre teszek javaslatot. Van-e valakinek kérdése,
kiegészíteni valója?
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Kérem felvenni az egyebeket, mert az orvosi
eszközökről szóló előterjesztést ezen napirend keretében ismertetném.
Locskai Zoltán alpolgármester: Nem szoktunk rendkívüli ülésen napirendként
egyebeket felvenni, nem is kell, de egyetértek a javaslattal. Így kérem elfogadni a
napirendet.
Napirendi Javaslat
1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megvitatása
Előadó: Locskai Zoltán alpolgármester
2. Egyebek
Előadó: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
Locskai Zoltán alpolgármester: Aki a javaslattal elfogadja a napirendet,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 3 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
79/2015. (VI. 30.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Napirend elfogadása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. június 30.-i
rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megvitatása
Előadó: Locskai Zoltán alpolgármester
2. Egyebek
Előadó: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
Felelős: Locskai Zoltán alpolgármester
Határidő: azonnal
1. sz. n a p i r e n d: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megvitatása
Locskai Zoltán alpolgármester: A június 22-i soros testületi ülésen került sor a
hulladékgazdálkodásról szóló helyi rendelet megalkotására. Ma pedig a közszolgáltatási
szerződés megvitatása tárgyában vagyunk itt. Személy szerint én nem voltam itt azon a
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testületi ülésen, melyen a képviselő-testület megalkotta a hulladékgazdálkodásról szóló
rendeletét, ezért kissé bizonytalanul mozgok ebben a témában, csak az írásos anyagra
tudok támaszkodni. Felkérem jegyző asszonyt, tegye meg észrevételét az
előterjesztéssel kapcsolatosan.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Ahogy említette alpolgármester úr a képviselő
testület a júniusi soros ülésén tárgyalta a helyi hulladékgazdálkodásról szóló rendeletet
és megalkotta azt. Amikor az ahhoz kapcsolódó anyagot készítettük elő, még a
szolgáltató sem tudott pontos információt arra vonatkozólag, hogy szükséges-e
módosítani a szerződést. Ezt követően küldtek egy általuk elkészített módosítási
javaslatot, amit áttekintettünk és azt gondoltuk polgármester úrral, hogy nekünk van egy
2007-ben elfogadott szerződésünk, ami a mai napig hatályos. Aztán kiderült, hogy
tavaly nyáron július 1-jei hatállyal köttetett egy másik és a 2007-es hatályon kívül
helyezésre került. Így kétszer megdolgoztuk a szerződésmódosítást. Végül elkészült a
jelenleg hatályos szerződés módosítása. Amikor itt volt a szolgáltató képviselője a
testület ülésen, akkor beszélgettünk elég hosszasan a gyűjtőedényzetekről, hogy kinek a
feladata azt biztosítani. Én akkor még teljes meggyőződéssel mondtam, hogy a
szolgáltatóé, merthogy a korábbi szerződésben benne is volt, viszont az újban, a tavaly
nyáron aláírtban nem volt benne. Amikor én ezzel szembesültem, a mostani
módosításba beleírtam, hiszen ez volt a gyakorlat. El is küldtem ezt az új módosítást,
ami ott van a képviselő-testületi tagok előtt átnézésre a Szolgáltatónak. Most beleírtam
újra, hogy az ő feladatuk. Kértem, hogy e-mailon mindenféleképp jelezzenek, vissza
hogy számukra ez elfogadható így, vagy nem. Visszaírtak, hogy minden rendben van.
Valószínűsíthetően nincs ellenvetésük azzal kapcsolatosan, hogy az eddig bevett
gyakorlat folytatódjon tovább, és a gyűjtőedényzetet továbbra is a szolgáltató biztosítsa,
illetőleg, hogy ez rögzítve legyen a szerződésben is. Amennyiben a képviselő-testület
ezt elfogadja – azt írták –, akkor ez a szerződésmódosítás aláírásra kerülhet.
Locskai Zoltán alpolgármester: Igen, a gyűjtőedényzetnek a kérdése nem mindenütt
így van, azt gondolom Csanádon ez éppen nem így működik.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Ott a lakosságnak kell biztosítani a
gyűjtőedényzetet. Ettől is eltérő egyébként a két szerződés és a két helyi rendelet is.
Kolozsvári Rozália képviselő: A szolgáltató részéről jelen volt képviselő elmondta,
ahol ők adták, ezután is ők biztosítják a gyűjtőedényzetet.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Ennek ellenére mégis kikerült a tavalyi
szerződésből. Nem baj most visszatesszük.
Locskai Zoltán alpolgármester: Megkérdezem a képviselőket, hogy van e kérdés,
észrevétel az írásban kiadott tájékoztatóval kapcsolatban?
Trembeczky Károly képviselő: Az elmúlt alkalommal történő tanácskozásunkkor a
szolgáltató még nem tudta nyújtani a szállítási költség díjait. Ezzel kapcsolatosan látom,
hogy most már az 1. számú mellékleten szerepel.
Locskai Zoltán alpolgármester: Hol látja a képviselő úr?
Trembeczky Károly képviselő: A legutolsó oldalon.
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Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Ez a régi szerződés melléklete. A képviselő úr az
egységes szerkezetűt nézi, amit azért tettünk oda, hogy érthető legyen a szerződés
módosítás. Lehessen látni, hogy mi módosul benne. Abban benne volt.
Kolozsvári Rozália képviselő: Azt mondták, hogy majd akkor lesz erre díj, ha majd a
miniszter kihirdeti.
Trembeczky Károly képviselő: Látom a dátumot, hogy 2014. június 24. Nyilván való,
hogy azért szeretnék a témához hozzászólni, hogy az árak közelítsenek egymáshoz, ne
rugaszkodjon el. Tudom, hogy a miniszter fogja meghatározni, mert le van írva, és a
korábbi testületi ülésen is beszéltünk erről. De mégis kíváncsi vagyok az árra.
Locskai Zoltán alpolgármester: De nem vagyunk rá befolyással. Nem tudunk róla
beszélni.
Trembeczky Károly képviselő: Akkor ez a lap, azért volt megtévesztő, mert a június
24. pontban egyezik az előző testületülés, és az azt követő 2 napi dátummal. Nem a
2014. vagy 2015. dátumot néztem, hanem, hogy június, ezért volt zavaró számomra.
Elnéztem, az lett volna a kérdésem, hogy van az, hogy azt követően, hogy erről
beszéltünk, néhány napra rá születik egy adat az elszállítási költséget illetően. Innentől
kezdve ez a gondolat oktalan. Köszönöm.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Igazából csak annyi történt, hogy azt kértem a
kollégáktól, hogy küldjük ki a most hatályos szerződést, hogy össze lehessen nézni,
hogy mi a harmadik pont, stb. mi egészül ki, hogy érthető legyen, mert anélkül nem
követhető, én azt gondolom. És a korábbinak ez melléklete volt, mert tavaly decemberig
ez a díjszabás volt hatályba.
Locskai Zoltán alpolgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás én szeretném
megkérdezni a közszolgáltatási szerződés módosítás 3. pont második bekezdésében a
szolgáltató házhoz menő zsákos gyűjtéssel a papír-, műanyag és fémhulladék gyűjtését
biztosítja, havi gyakorisággal. Igazából a fémhulladék ragadott meg ebben. Aztán
folytatódik tovább, hogy gyűjtősziget stb. Akkor most házhoz menő lesz, vagy gyűjtő
szigetre kell vinni?
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Mind a kettő. Egyébként ezt, ami a módosításban
3. pontként szerepel a szolgáltató által küldött tervezetből egy az egyben átemeltem.
Ezen semmit nem módosítottam. Ezt én egyeztettem, de testületi ülésen is elhangzott,
hogy mivel válogató udvarba viszik, nem kell külön-külön válogatni fajtánként. Egy
zsákba lehet tenni az üveg kivételével mindent.
Locskai Zoltán alpolgármester: Megkérdezem kíván-e még valaki hozzászólni. Mivel
nem, kérem a képviselő-testületet, hogy szavazzon a közszolgáltatási szerződésről.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozza:
80/2015. (VI. 30.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
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Határozat
Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást végző Csongrád Megyei
Településtisztasági Nonprofit Kft-vel fennálló, az 50/2014. (VI. 2.)
számú határozattal elfogadott közszolgáltatási szerződést a határozat
melléklete szerinti tartalommal módosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés-módosítás
aláírására.
Felelős: Gyarmai András polgármester
Határidő aláírásra: 2015. június 30.
Határozatról értesítést kapnak:
1. Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. 6728 Szeged,
Városgazda sor 1.
2. Gyarmati András polgármester
3. Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
4. Víghné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő
2. sz. n a p i r e n d: Egyebek
Locskai Zoltán alpolgármester: A közszolgáltatási szerződés elfogadásra került,
jegyző asszony kérte az egybek felvételét, átadom a szót ezzel kapcsolatosan.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Köszönöm. A múlt héten csütörtökön délben
érkezett egy e-mail a Makói Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa Elnökétől.
Magyarcsanádon épp aznap volt testületi ülés. Arról szól ez az előterjesztés, hogy a
Makói Kórház megkereste a makói polgármester asszonyt és tájékoztatta, hogy
benyújtott egy TÁMOP-os pályázatot a kórház, aminek keretében szűrővizsgálatokat
szerveznek a járásban, 2015-ben. Ezen 1500 fő vett részt. A szűréseket 2015
novemberét követően állami támogatással fogják folytatni, vége lesz ennek a
pályázatnak. Ennek keretében csontsűrűség és érszűkület riziko szűrés is történt, amit
úgy tudtak megoldani, hogy a hódmezővásárhelyi kórházból ezeket az eszközöket
elhozták. Emiatt hosszú várakozási idő alakult ki a vásárhelyi kórházban és mivel
Kistérség Többcélú Társulásnak nem volt pénze, illetve a pályázat sem adott anyagilag
erre lehetőséget, fölmerült, hogy a települések lakosságszám arányosan biztosítsák
ennek a költségét. Ehhez 3.447.660,-Ft-ra van szükség. Ezt vissza nem térítendő
támogatásként kérte a kórház a társulástól. Ez mind a két műszer árát fedezné.
Amennyiben minden település pozitív döntést hoz, utána a többcélú társulás hoz döntést
erre vonatkozólag, és utána köt szerződést a kórházzal. Ez az összeg Nagylak
vonatkozásában 40122,-Ft. Magyarcsanádon be is vittük a testületi ülésre, ahol
elhangzott, teljesen jogosan, hogy először a Polgármesterek Tanácsának kellene erről
döntést hoznia, hogy egyáltalán ez hogy történik, mint történik. Polgármester úr
Magyarcsanádon a testületi ülésen elmondta, hogy tudomása szerint a társulásnak van
pénze, lehet, hogy nem kifejezetten erre a célra, de van pénze. Tehát elképzelhető, hogy
költségvetési határozat módosításával a fedezet rendelkezésre állna, ettől független a
képviselő testület ott döntött azzal, hogy amennyiben ez nem történik meg az eszközök
vásárlása, úgy egy későbbi ülésen vissza vonják a határozatot. A pénzügyi
csoportvezető másnap tájékoztatott, hogy ugyanaz nap, csütörtökön a makói testület is
6

ülést tartott és levették a napirendről, tehát nem döntöttek róla, hisz ma délelőtt 10.00
órakor lesz tudomásom szerint egy társulási tanács ülés, és ezt követően fognak majd
döntést hozni. A képviselő-testület bölcs döntése szükséges ahhoz, hogy most akar-e
erről döntést hozni és legfeljebb visszavonja ezt a határozatot, vagy pedig rendkívüli
ülésen valamikor dönteni fogunk róla, ha minden település pozitív döntést hoz.
Polgármester úrral történt tájékoztatás alapján, nekem azt mondta, hogy ő ezt
szükségesnek és jónak tartja, és az a 40 e néhány száz Ft, nem olyan összeg, amit a
település ne tudna biztosítani.
Locskai Zoltán alpolgármester: Magam is azt gondolom, hogy egy ilyen ügy mellé
oda kell állni, szerintem ezen testület számára nem kérdés, hogy ennyit áldozzunk egy
ilyen berendezésre. Én viszont a lépéseket betartanám, először hozzák meg ők a
döntésüket, aztán igen egy rendkívüli ülés alkalmával döntsünk. Ezzel kapcsolatban
még el szeretném mondani, hogy többször elő fog fordulni, hogy támogatást kér a
társulás ilyen, olyan dolgokra, mint például ez az orvosi műszer, ami teljesen világos és
támogatni kell, csak nem emlékszem rá, hogy egyszer csak jött egy levél, amiben
tájékoztatnak, hogy igen megvan az eszköz. Szeretnék egy visszajelzést arról, hogy
ezeket az eszközöket, amire pénzt adtunk megvettük és mostantól kezdve üzemelni fog.
A kórháztól is el fogom várni, hogy jelezze vissza, hogy beszereztük, üzemel.
Kérdezem, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Kolozsvári Rozália képviselő: Én az előző javaslatot szeretném elfogadni, hogy
hozzuk meg a döntést, és amennyiben a Polgármesterek Tanácsának van erre pénze,
akkor vonjuk vissza a határozatot, mert ülés szünet van, most is nagyon nehéz volt
összehozni, hogy hárman itt legyünk.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Magyarcsanádon is pont ebből kifolyólag azt
mondtam, hogy amennyiben a Polgármesterek Tanácsa úgy dönt, hogy nem támogatja
ezt, akkor a települések hiába hoznak pozitív irányú döntést, ez nem fog megvalósulni,
hisz ő nem köt szerződést a kórházzal. Azért javasoltam ezt a megoldást, mert akkor
nem kell rendkívüli ülést tartani, majd amikor szeptemberben lesz ülésünk, addig úgy is
fogunk visszajelzést kapni tőlük, egyébként én pénteken és kedden megyek egy
társulási megállapodást aláírni épp Nagylak vonatkozásában az utolsó módosítás miatt,
úgy is egyeztetünk a munkaszervezettel, lesz visszajelzésünk, és akkor a szeptemberi
ülésen visszavonjuk, vagy amikor lesz legközelebb ülés. Amennyiben most nem hozunk
döntést, akkor egy rendkívüli ülést kell összehívni. Lehet, hogy más miatt is kell, nem
tudhatjuk.
Trembeczky Károly képviselő: Miután a polgármester úrnak lehetősége van. Hogy
500 e Ft erejéig vásárolni, ez az összeg nem egy olyan összeg, ami ebbe a kérdéskörbe
ne férne bele. Dönthetünk róla most is, de átengedhetjük az ő hatáskörébe ezt a 40 e Ftról való döntés jogát. Jó, és szép, hogy megkerestek bennünket, nyilvánvaló, hogy
támogatjuk, mert a lakosaink egészsége elsőbbséget élvez. A polgármester úr ezt a
szabad felhasználású keret terhére bármikor megteheti. Ezt el kell különíteni ezt az
összeget, és át kell utalni. Jó dolog, tegye meg.
Fontosak a szűrések, csak fel kellett volna térképezni, hogy meg van e a technikai
háttere.
Kolozsvári Rozália képviselő: Meg volt. Vásárhely meg Makó együtt van benne.
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Trembeczky Károly képviselő: Itt nyomatékosítva volt, hogy Vásárhelyen a
vizsgálatok során sorban állás alakult ki.
Locskai Zoltán alpolgármester: Van e jegyző asszonynak arról információja, hogy
várhatóan, mikor tűzi napirendre a kistérség a döntést.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Szerintem a ma délelőtt 10.00 órakor tartandó
ülésen.
Trembeczky Károly képviselő: Jegyző asszony, vagy polgármester úr kapott erre
meghívót?
Locskai Zoltán alpolgármester: Polgármester úr a szabadsága előtt tájékoztatott, és át
is beszéltük a témát, megegyezett a véleményünk abban, hogy ez támogatható.
Polgármester úr megismerve az én véleményemet, és gondolva azt, hogy a testület
tagjai is támogatják, előlegezte azt a bizalmat, hogy Nagylak hozzájárul ehhez az
összeghez.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Én nem kaptam meghívót. Elhangzott, hogy a
polgármester úr dönthet róla, de képviselő-testületi döntés szükséges. Tisztázásra vár
még az a kérdés az eszközökkel kapcsolatosan, hogy amennyiben a települések
biztosítják ennek az összegét, és a társulás köt megállapodást, ez az eszköz kinek a
tulajdonába fog kerülni, leltárban hol fog szerepelni, illetőleg térítésmentesen biztosítja
a társulás a kórház részére vagy sem. Azt sem tudjuk, hogy a TÁMOP-os pályázatot ki
nyújtotta be, a kórház?
Kolozsvári Rozália képviselő: Volt ilyen. A Vásárhelyi és a Makói kórház együtt
pályázott erre a projektre.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: És ilyen eszközre is pályáztak?
Kolozsvári Rozália képviselő: Nem pályáztak eszközre, mert szerintem nem volt
lehetőség rá. De a Vásárhelyi kórháznak ilyen eszköze volt. De mivel ez csak
novemberig tart a pályázat, és szeretnék folytatni állami finanszírozásból, ezért kell
nekik beszerezni, hogy Makón is legyen.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Azt végül is leírták, hogy ez a Makói Kistérség
lakosságát fogja szolgálni. Ezek a kérdések gondolom ma délelőtt a társulási ülésen
tisztázásra kerülnek.
Locskai Zoltán alpolgármester: Először is azt kellene eldönteni, hogy döntsünk, vagy
ne döntsünk.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Érdemben döntést kíván-e hozni a testület ebben
a kérdésben.
Locskai Zoltán alpolgármester: Jómagam amellett vagyok ebben a kérdésben, hogy
döntsünk. Aki ezzel egyetért, jelezze. Úgy döntöttünk, hogy döntést hozunk. Akkor
szavazzunk arról, hogy támogatjuk a társulást.
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Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Felolvasnám a határozati javaslat szövegét.
„Nagylak Község Önkormányzat képviselő-testülete támogatja a Csongrád Megyei
Egészségügyi Ellátó Központ (székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.,
képviseli: Dr. Kallai Árpád főigazgató) azon elképzelését, mely szerint kerüljön
beszerzésre egy db BOSO ABI-100 PWV boka-kar index mérő és egy db SONOST
2000 csontsűrűség csökkenés rizikóját mérő készülék.
Nagylak a Makói Kistérség Többcélú Társulás tagjaként az eszközök beszerzéséhez
szükséges lakosságszám arányos összeget, 40.122,- Ft-ot, azaz: Negyvenezeregyszázhuszonkettő forintot a 2015. évi költségvetésében a fejlesztési célú tartalék
terhére biztosítja.”
A szükséges fedezet rendelkezésre áll, ez ügyben egyeztettem Vighné Ménesi
Zsuzsanna munkatársammal.
Locskai Zoltán alpolgármester: A határozat szövegét megismerve, kérem, hogy
kézfeltartással szavazzon a testület.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozza:
81/2015. (VI.30.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ csontsűrűség mérő
készülék beszerzésének támogatása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat képviselő-testülete támogatja a Csongrád
Megyei Egészségügyi Ellátó Központ (székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Dr.
Imre József u. 2., képviseli: Dr. Kallai Árpád főigazgató) azon elképzelését,
mely szerint kerüljön beszerzésre egy db BOSO ABI-100 PWV boka-kar index
mérő és egy db SONOST 2000 csontsűrűség csökkenés rizikóját mérő készülék.
Nagylak a Makói Kistérség Többcélú Társulás tagjaként az eszközök
beszerzéséhez szükséges lakosságszám arányos összeget, 40.122,- Ft-ot, azaz:
Negyvenezer-egyszázhuszonkettő forintot a 2015. évi költségvetésében a
fejlesztési célú tartalék terhére biztosítja.
Felelős értesítésre: Gyarmati András polgármester
átutalásra: főkönyvi könyvelő
Határidő: értesítésre azonnal
átutalásra: 2015. július 15., illetve értelem szerint
Határozatról értesítést kapnak:
1. Gyarmati András polgármester
2. Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3. Makói Kistérség Többcélú Társulás elnöke
4. Közös Önkormányzati Hivatal Nagylaki Kirendeltsége
5. Irattár
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Locskai Zoltán alpolgármester: A rendkívüli ülés napirendjeit megtárgyaltuk,
köszönöm a testületi tagoknak és jegyző asszonynak a megjelenést és az ülést bezárom.
(7.00 órakor)

k.m.f.t.

Locskai Zoltán
alpolgármester

Nyergesné Kovács Erzsébet
jegyző

Kolozsvári Rozália
jkv. hitelesítő

Trembeczky Károly
jkv. hitelesítő
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