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Iktatószám: 2-40/2015. 
 

NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 2015 SZEPTEMBER 7-ÉN MEGTARTOTT 

RENDKÍVÜLI, NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 
 
 
 

N A P I R E N D 
 
 
 

1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése  
Előadó: Gyarmati András polgármester 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

HATÁROZAT 
 

86/2015. (IX. 07.) képviselő-testületi határozat Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása 
87/2015. (IX. 07.) képviselő-testületi határozat Napirend elfogadása 
88/2015. (IX. 07.) képviselő-testületi határozat Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése és 
a hozzá kapcsolódó önrész biztosítása 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 7-én 
13.00 órai kezdettel Nagylak Község Önkormányzat (6933 Nagylak, Petőfi u. 14.) 
nagytermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: 
 Gyarmati András polgármester  

Locskai Zoltán alpolgármester 
Kolozsvári Rozália  
Runákné Gulácsi krisztina 
Trembeczky Károly képviselők. 

 
Meghívottak: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző, Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi 
könyvelő, Tóth Józsefné szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak közül megjelent: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző, Vighné Ménesi 
Zsuzsanna főkönyvi könyvelő, Tóth Józsefné szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető. 
 
Gyarmati András polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testületi ülésen megjelent 
képviselőket és meghívottakat. Külön köszöntöm Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
asszonyt.  
Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő közül 5 fő megjelent az ülésen, az ülés 
határozatképes, azt megnyitom.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Runákné Gulácsi Krisztinát 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  Runákné Gulácsi Krisztina és Trembeczky 
Károly legyen, kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
86/2015. (IX. 07.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 
7-én tartott rendkívüli ülése jegyzőkönyv hitelesítőjének Runákné 
Gulácsi Krisztina és Trembeczky Károly képviselőket megválasztotta. 
 
Felelős: Gyarmati András polgármester 
Határidő: azonnal 

  
Gyarmati András polgármester: A rendkívüli testületi ülés összehívására azért volt 
szükség, mert a Belügyminisztérium meghirdette a helyi önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázatot, melynek benyújtási határideje 
szeptember 30. Ezért a meghívóban kiküldött napirendre teszek javaslatot. Van-e 
valakinek kérdése, kiegészíteni valója? 
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Gyarmati András polgármester: Nincs.  
 

Napirendi Javaslat 
 

1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése  

   Előadó: Gyarmati András polgármester 
 

Gyarmati András polgármester:   Aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
87/2015. (IX. 07.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Napirend elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 7-i 
rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése  
   Előadó: Gyarmati András polgármester 

 
Felelős: Gyarmati András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
1. sz. n a p i r e n d:  A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése  
   
Gyarmati András polgármester: Az előző évekhez hasonlóan hirdette meg a 
Belügyminisztérium a pályázatot. A támogatás feltétele a saját forrás biztosítására 
vonatkozó igazolás, a testületi határozat. Az önrészen felül az önkormányzatot terheli a 
szállítási költség is, mely 2014-ben 213 ezer forint volt. Az eddigi évekhez hasonlóan a 
kemény lombos tűzifa vásárlására teszek javaslatot. Kérem a testület tagjait, 
kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék meg. 
 
Gyarmati András polgármester: Mivel nincs, kérem a képviselő-testületet, hogy 
szavazzon a támogatás igényléséről. 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozza: 
 
88/2015. (IX. 07.) Képviselő-testületi határozat 
 
Tárgy: Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás 
igénylése és a hozzá kapcsolódó önrész biztosítása 
 



 
 

4 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2015. 
évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény I. melléklet IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezet alapján - benyújtja igényét az 
Önkormányzat által igényelhető 62 m3 kemény lombos szociális célú 
tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra és vállalja az igényelt mennyiség 
utáni 1.000 Ft/erdei m3 + áfa mértékű, az összesen 78.740,- Ft, azaz: 
Hetvennyolcezer-hétszáznegyven forint önrész biztosítását.  
 
A Képviselő-testület a fenti összegű önrész fedezetét 2015. évi költségvetésében 
a rendkívüli települési támogatás kiadási előirányzat terhére biztosítja. 
 
Felelős: Gyarmati András polgármester 
Határidő: azonnal, értelem szerint 
 
Határozatról étesítést kap: 
- Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága 
- Gyarmati András polgármester 
- Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő 

  
 

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

 
 

k.m.f.t. 
 
 
 
 
 

 Gyarmati András Nyergesné Kovács Erzsébet 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 Runákné Gulácsi Krisztina  Trembeczky Károly 
 jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő  


