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Iktatószám: 2-42/2015. 
 

NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 2015. SZEPTEMBER 28-ÁN MEGTARTOTT 

SOROS, NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 
 

N A P I R E N D 
 

1. Polgármesteri tájékoztató 
Előadó: Gyarmati András polgármester 

 
2. Tájékoztató az egészségügyi ellátás helyzetéről    

Előadó: Gyarmati András polgármester 
 

3. Tájékoztató a védőnői ellátás helyzetéről 
Előadó: Kardos Márta védőnő    

 
4. Előterjesztések 
4.1. Önkormányzati SZMSZ módosítása 

      4.2. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő  
             házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól, valamint az     
             anyakönyvvezető díjazásáról szóló rendelet megalkotása 

4.3. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet  
       módosítása  

      4.4. A Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Köztisztviselői Etikai Kódexe 
      4.5. Az ingatlanok házszámozásáról és a közterületek elnevezéséről 

4.6. Nagylak Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése módosítása 
4.7. A közterületek tisztántartásáról, a közterület használatról szóló rendelet   
       megalkotása 
4.8. BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer 2016.  
       csatlakozási szándéka 

      4.9. A MÁV FKG KFT karbantartási munkálataihoz tulajdonosi és kezelői   
             nyilatkozat megadása 
      4.10. A 81/2015. (VI. 30.) számú határozat visszavonása  
      4.11. Nagylak településnév használatához történő hozzájárulás 

5. Interpellációk 
6. Zárt ülés 

 
RENDELET 

 
 
11/2015.(IX.30.) 

A Képviselő-testület és szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 11/2014. (X. 
27.) számú rendelet módosításáról 

 
 
12/2015.(IX.30.) 

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali 
munkaidőn kívül történő házasságkötés 
engedélyezésének szabályairól és díjairól, 
valamint az anyakönyvvezető díjazásáról 

 
13/2015.(IX.30.) 

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális 
ellátásokról szóló 5/2015. (II. 24.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
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14/2015.(IX.30.) 

Az ingatlanok házszámozásáról és a 
közterületek elnevezéséről 

 
15/2015.(IX.30.) 

Nagylak Község Önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló 1/2015.(I. 27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

16/2015.(IX.30.) A közterületek tisztántartásáról, a közterület 
használatról 

 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

89/2015.(IX.28.) képviselő-testületi határozat Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása 
90/2015.(IX.28.) képviselő-testületi határozat Napirend elfogadása 
91/2015.(IX.28.) képviselő-testületi határozat Polgármesteri tájékoztató 
92/2015.(IX.28.) képviselő-testületi határozat Tájékoztató a védőnői ellátás helyzetéről 
93/2015.(IX.28.) képviselő-testületi határozat  Tájékoztató a egészségügyi ellátás helyzetéről 
 
94/2015.(IX.28.) képviselő-testületi határozat  

A Magyarcsanádi Közös Önkormányzati 
Hivatal Köztisztviselői Etikai Kódexe 

 
95/2015.(IX.28.) képviselő-testületi határozat 

A BURSA HUNGARCA Ösztöndíjpályázat 
2016. évi fordulójához történő csatlakozási 
szándék 

 
96/2015.(IX.28.) képviselő-testületi határozat 

A BURSA HUNGARCA Ösztöndíjpályázat 
2016. évi fordulójára benyújtott pályázatok 
szociális rászorultság feltételei 

97/2015.(IX.28.) képviselő-testületi határozat Tulajdonosi és kezelői nyilatkozat megadása 
98/2015.(IX.28.) képviselő-testületi határozat A 81/2015. (VI. 30.) számú határozat 

visszavonása 
99/2015.(IX.28.) képviselő-testületi határozat a Nagylak településnév használatához történő 

hozzájárulás    
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

3 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-
án 13.53 órai kezdettel Nagylak Község Önkormányzat (6933 Nagylak, Petőfi u. 14.) 
nagytermében megtartott soros nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: 
 Gyarmati András polgármester  

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

 
Meghívottak: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző, Dr. Égető Gábor Járási 
Hivatalvezető, Dr. Erdősy Margaréta háziorvos, Dr. Bittó Csaba háziorvos, Kardos 
Márta védőnő, Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő, Tóth Józsefné szociális 
ügyintéző, jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak közül megjelent: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző, Kardos Márta 
védőnő, 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 Locskai Zoltán 
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 Locskai Zoltán  
legyen, kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
89/2015. (IX.28.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 
28-án tartott soros, nyílt ülése jegyzőkönyv hitelesítőjének Runákné 
Gulácsi Krisztina és Locskai Zoltán képviselőket megválasztotta. 
 
Felelős: Gyarmati András polgármester 
Határidő: azonnal 

  
Gyarmati András polgármester: A meghívóban kiküldött napirendek mellé kettő 
szóbeli előterjesztés felvételére teszek javaslatot. Az egyik egy korábban meghozott 
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határozat visszavonása, a másik településnév használathoz hozzáárulás. Van-e valakinek 
kérdése, kiegészíteni valója? 
 
Gyarmati András polgármester: Nincs.  
 

Napirendi Javaslat 
 

7. Polgármesteri tájékoztató 
Előadó: Gyarmati András polgármester 

 
8. Tájékoztató az egészségügyi ellátás helyzetéről    

Előadó: Gyarmati András polgármester 
 

9. Tájékoztató a védőnői ellátás helyzetéről 
Előadó: Kardos Márta védőnő    

 
10. Előterjesztések 
4.1. Önkormányzati SZMSZ módosítása 

      4.2. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő  
             házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól, valamint az     
             anyakönyvvezető díjazásáról szóló rendelet megalkotása 

4.3. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet  
       módosítása  

      4.4. A Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Köztisztviselői Etikai Kódexe 
      4.5. Az ingatlanok házszámozásáról és a közterületek elnevezéséről 

4.6. Nagylak Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése módosítása 
4.7. A közterületek tisztántartásáról, a közterület használatról szóló rendelet   
       megalkotása 
4.8. BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer 2016.  
       csatlakozási szándéka 

      4.9. A MÁV FKG KFT karbantartási munkálataihoz tulajdonosi és kezelői   
             nyilatkozat megadása 
      4.10. A 81/2015. (VI. 30.) számú határozat visszavonása  
      4.11. Nagylak településnév használatához történő hozzájárulás 

 
11. Interpellációk 

 
12. Zárt ülés 

 
Gyarmati András polgármester:  Aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
90/2015.  (IX. 28.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Napirend elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 28-i 
soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
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1. Polgármesteri tájékoztató 
Előadó: Gyarmati András polgármester 

 
2. Tájékoztató az egészségügyi ellátás helyzetéről    

Előadó: Gyarmati András polgármester 
 

3. Tájékoztató a védőnői ellátás helyzetéről 
Előadó: Kardos Márta védőnő    

 
4. Előterjesztések 
4.1. Önkormányzati SZMSZ módosítása 

      4.2. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő  
             házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól, valamint az     
             anyakönyvvezető díjazásáról szóló rendelet megalkotása 

4.3. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet  
       módosítása  

      4.4. A Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Köztisztviselői Etikai Kódexe 
      4.5. Az ingatlanok házszámozásáról és a közterületek elnevezéséről 

4.6. Nagylak Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése módosítása 
4.7. A közterületek tisztántartásáról, a közterület használatról szóló rendelet   
       megalkotása 
4.8. BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer 2016.  
       csatlakozási szándéka 

      4.9. A MÁV FKG KFT karbantartási munkálataihoz tulajdonosi és kezelői   
             nyilatkozat megadása 
      4.10. A 81/2015. (VI. 30.) számú határozat visszavonása  
      4.11. Nagylak településnév használatához történő hozzájárulás 

 
5. Interpellációk 

 
6. Zárt ülés 

 
Felelős: Gyarmati András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
1. sz. n a p i r e n d:  Polgármesteri tájékoztató 
   
Gyarmati András polgármester: Kiadásra került az anyag, kérem a testület tagjait, 
kérdéseiket, hozzászólásaikat a dátumokra hivatkozva tegyék meg. 
 
Kolozsvári Rozália képviselő: Korábban arról volt szó, hogy a kerékpárút a határig fog 
jönni. Ez változott? 
 
Gyarmati András polgármester: 2014-2020 közötti tervekben szerepelt Apátfalva-Makó 
közötti szakasz, illetve Kiszombor kiépítése. Szeged-Arad a tervekbe már nem került bele, mert 
nincs forrás a megvalósításra.  
 
Trembeczky Károly képviselő: Augusztus 25.-e. Lesz, vagy nem lesz kamerarendszer a 
településen? 
 
Gyarmati András polgármester: A településen jelen vannak a rendőrök, a 
határátkelőn működik a hő kamera, a járőrautó is szinte mindig jelen van a faluban. 
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Térkamerákkal fogtak el bűnözőket. A pályázat sikere esetében 15 kamera 
felszerelésére lenne lehetőség. 
 
Trembeczky Károly képviselő: Augusztus 26. a korábbi problémafelvetés kapcsán 
jelezném, hogy az egyik sebességmérő még mindig nem működik. 
 
Gyarmati András polgármester: A sebességmérő esetében akkumulátor cserére van 
szükség, azt ígérték, hét közepére meglesz. Van-e még kérdés, észrevétel?  
Mivel nincs, kérem a képviselő-testületet, hogy a polgármesteri tájékoztató 
elfogadásáról szavazzon. 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozza: 
 
91/2015. (IX. 28.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Polgármesteri tájékoztató 

 
H a t á r o z a t 

 
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti 
időszakban történt eseményekről szóló Polgármesteri tájékoztatót 
megtárgyalta, azt elfogadja.  
  
A határozatról értesül: Gyarmati András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2. sz. n a p i r e n d: Tájékoztató a védőnői ellátás helyzetéről  
 
Gyarmati András polgármester: Köszöntöm Kardos Márta védőnőt. Ebben az évben 
az ellenőrzést követően két műszer beszerzésére került sor. Az egyik egy audiométer 
volt, ami már tényleg egy őslőcs, ennek a javítása már nem megoldható, ezért úgy 
döntöttem veszünk egy újat, a másik eszköz pedig, egy magzati szívhangvizsgáló 
berendezés. Mind a kettőt megkapta a védőnői szolgálat. Részemről úgy gondolom, 
hogy itt is technikailag rendben van minden. Kérdezem Kardos Márta védőnőt, van-e 
kiegészíteni valója? 
 
Kardos Márta védőnő: November 7-i rendezvénnyel kapcsolatosan megkerestek, hogy 
egy pályázat kapcsán segítséget tudnék-e nyújtani a szervezés lebonyolításában, de 
magáról a programról még nem kaptam visszajelzést.  Úgy tudom, hogy családok 
bevonásával kerékpározás lenne. Elsősegélynyújtás terén kérték a közreműködésemet. 
 
Gyarmati András polgármester: Köszönöm. A bizottságok megtárgyalták a 
tájékoztatót, és egyhangúlag javasolták a testületnek elfogadásra. Javasolom, hogy 
köszönetünk kifejezését szintén tartalmazza a határozati kivonat. Kérem a képviselő-
testület tagjait, hogy így fogadják el a beszámolót.  
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozza: 
 
92/2015. (IX. 28.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Tájékoztató a védőnői ellátás helyzetéről 
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H a t á r o z a t  
 

Nagylak Község Önkormányzatának képviselő-testülete a védőnői ellátás 
helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadja. Egyúttal 
köszönetét fejezi ki Kardos Márta védőnőnek a lakosságnak nyújtott 
odaadó, lelkiismeretes munkájáért. 

Határidő: azonnal 
Felelős értesítésre: Nyergesné Kovács Erzsébet 
 
A határozatról értesül: 
- Gyarmati András polgármester 
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
- Kardos Márta védőnő 

 
 3. sz. n a p i r e n d: Tájékoztató az egészségügyi ellátás helyzetéről 
 
Gyarmati András polgármester: A bizottságok megtárgyalták és egyhangúlag 
javasolják elfogadásra. Igazából nincs kiegészíteni valóm, örülök, hogy megint ennyit 
előreléptünk a technikai eszközök tekintetében, illetve a feltételek megteremtésében. 
Bármikor probléma van műszerezettség terén, kérem, jelezzék. Testületi tagoknak van-e 
kérdése, hozzászólása? Nincs.  
A bizottsági ülésen is elhangzott, de megerősítem, hogy köszönetünk kifejezését is 
tartalmazza a határozati kivonat. Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy így fogadják 
el az egészségügyi ellátásról szóló tájékoztatót.  
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozza: 
 
93/2015. (IX. 28.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Tájékoztató a egészségügyi ellátás helyzetéről 
 

H a t á r o z a t 
  

Nagylak Község Önkormányzatának képviselő-testülete az egészségügyi 
ellátás helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadja. Egyúttal 
köszönetét fejezi ki Dr. Erdősy Margaréta és Dr. Bittó Csaba 
háziorvosoknak a lakosságnak nyújtott odaadó, lelkiismeretes 
munkájukért. 

Határidő: azonnal 
Felelős értesítésre: Nyergesné Kovács Erzsébet 
 
A határozatról értesül: 
- Gyarmati András polgármester 
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
- Dr. Erdősy Margaréta háziorvos 
- Dr. Bittó Csaba háziorvos 
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4. sz. n a p i r e n d: Előterjesztések 
4.1. Önkormányzati SZMSZ módosítása 
 
Gyarmati András polgármester: Az önkormányzati SZMSZ módosítása kiadásra került. 
A bizottságok megtárgyalták és azzal a kiegészítéssel, hogy a Nagylakért Alapítvány 
meghívót kap a testületi ülésre abban az esetben, ha őket érintő téma tárgyalására kerül 
sor, egyhangúlag javasolják elfogadásra. Kérdés, vélemény van-e? Nincs.  
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy az SZMSZ módosítását a Nagylakért alapítvány 
meghívását beépítve szavazzon. 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül, az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2015. (IX. 30.) 

önkormányzati rendelete 
a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési  
szabályzatáról szóló 11/2014. (X. 27.) számú rendelet 

módosításáról 
 

(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
4.2. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól, valamint az anyakönyvvezető 
díjazásáról szóló rendelet megalkotása 

 
Gyarmati András polgármester: Következő előterjesztés a hivatali helyiségen kívüli, 
valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének 
szabályairól és díjairól, valamint az anyakönyvvezető díjazásáról szóló rendelet 
megalkotása. A bizottságok megtárgyalták az előterjesztést és a módosításokkal, melyek 
a bizottsági üléseken már elhangzottak, hogy a  4 § (2) bekezdésében meghatározott 15 
e forint 7.500,-Ft legyen, a (3) bekezdésben szereplő 30 e 15 e Ft legyen, az 
anyakönyvvezető díja 8 e forint maradjon egyhangúlag javasolják a testületnek 
elfogadásra. Ezen kívül a bizottsági ülésen a jegyzőasszony által a tervezettel 
kapcsolatban ismertetett módosító javaslatokkal is mindenki egyetértett. Van-e 
valakinek kérdése, véleménye. Nincs.  
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a rendelettervezetet a módosításokkal 
elfogadva szavazzon. 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül, az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2015. (IX. 30.) 

önkormányzati rendelete 
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn       
kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és   
díjairól, valamint az  anyakönyvvezető díjazásáról 

 
 
4.3 A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet  
módosítása 
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Gyarmati András polgármester: A következő előterjesztés a szociális rendelet 
módosítása. A cél az volt, hogy minél többen férjenek hozzá a támogatásokhoz. A 
bizottságok az előterjesztést megtárgyalták és a következő módosításokkal – a tervezet 
5. §-ában az újszülött gyermek támogatása 50 e Ft legyen, a letelepedési támogatás 
fejezettnél a bejegyzett élettárs, valamint a nyilatkozat, hogy vállalják a 3 évet, hogy 
életvitelszerűen a településen élnek kerüljön bele a rendelet szövegébe, a támogatás 
összege 300 e Ft legyen - javasolják a testületnek elfogadásra. Van-e kérdés, javaslat az 
elhangzottakon kívül?  Nincs.  
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a rendelettervezetet a módosításokkal 
elfogadva szavazzon. 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül, az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2015. (IX.30.) 

önkormányzati rendelete 
      a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról                

                                    szóló 5/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
4.4. A Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Köztisztviselői Etikai Kódexe 
 
Gyarmati András polgármester: Következő előterjesztés a Magyarcsanádi Közös 
Önkormányzati Hivatal Köztisztviselői Etikai Kódexe. A bizottságok megtárgyalták és 
egyhangúlag javasolják elfogadásra a testületnek. Kérdezem van-e kérdés, hozzászólás? 
Megállapítom, hogy nincs. Kérem, a testületet szavazzon.  
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozza: 
 
94/2015. (IX. 28.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: A Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Köztisztviselői Etikai Kódexe 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Etikai Kódexéről 
szóló előterjesztést megtárgyalta, az Etikai Kódexet a határozat 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

 
Felelős:  Gyarmati András polgármester  

 Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
Határidő: azonnal,  
A határozatról értesítést kap:  
- jegyző, 
- közös önkormányzati hivatal köztisztviselői, munkavállalói 
- irattár. 

 
4.5. „Az ingatlanok házszámozásáról és a közterületek elnevezéséről” szóló rendelet 
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Gyarmati András polgármester: A következő előterjesztés a Ingatlanok 
házszámozásáról és közterületek elnevezéséről szóló rendelettervezet megvitatása. 
Mindent megtettünk azért, hogy egy jól megalapozott rendelet jöjjön létre. Azon kívül, 
hogy egy „gőzkieresztő beszélgetésen” jó alaposan megvitattuk, lehetőséget adtunk arra 
is, hogy a testület véleményét a falugyűlésen a közvélemény is megismerje. A 
bizottságok megtárgyalták és egyhangúlag javasolják elfogadásra a testületnek. Kérem a 
hivatal dolgozóit, hogy lássanak munkához, annak érdekében, hogy a novemberi 
testületi ülésre bekerülhessen az utcanevek elnevezéséről szóló anyag. Kérdezem van-e 
kérdés, hozzászólás? 
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a rendelettervezet elfogadásáról szavazzon. 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül, az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
14/2015. (IX. 30.) 

önkormányzati rendelete 
             Az ingatlanok házszámozásáról és a közterületek elnevezéséről 
 
4.6. Nagylak Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosítása 
 
Gyarmati András polgármester: A következő előterjesztés a 2015. évi költségvetés 
módosításáról szóló rendelettervezet megvitatása. A bizottságok az anyagot 
megtárgyalták és egyhangúlag javasolják a képviselő-testületnek elfogadásra. Az 
általam a bizottsági ülésen elmondottakat csak megerősíteni tudom. Kérdezem van-e 
kérdés, hozzászólás? 
Megállapítom, hogy nincs. Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a rendelettervezet 
elfogadásáról szavazzon. 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül, az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2015. (IX.30.) 

önkormányzati rendelete 
    a Nagylak Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről   
                                    szóló 1/2015.(I. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
4.7. A közterületek tisztántartásáról, a közterület használatról szóló rendelet 
 
Gyarmati András polgármester: A következő előterjesztés a Közterületek 
tisztántartásáról a közterület használatról szóló rendelet-tervezet. Az együttes bizottsági 
ülésen jegyző asszony tájékoztatásul elmondta, hogy a tervezetet elküldte a 
Kormányhivatalba véleményezésre. A Kormányhivatal javasolta, hogy válasszuk 
teljesen külön a köztisztaság szabályozását a közterület használat és annak díjától. Ezért 
kiosztásra került az új rendelet-tervezet, amelyből a köztisztaságra vonatkozó 
szabályozás, törlésre került. A köztisztasági rendeletet a következő, októberi ülésre 
fogjuk behozni egy másik rendelettervezettel együtt, ami a közösségi együttélés 
szabályait fogja tartalmazni. Az anyagot a bizottságok megvitatták és egyhangúlag 
javasolják a testületnek elfogadásra. Kérdezem van-e kérdés, hozzászólás?  
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Megállapítom, hogy nincs. Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a rendelettervezet 
elfogadásáról szavazzunk. 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül, az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2015. (IX.30.) 

önkormányzati rendelete 
 
      a közterületek tisztántartásáról, a közterület használatról 

 
4.8. BURSA HUNGARCA Ösztöndíjpályázat 2016. évi csatlakozása 
 
Gyarmati András polgármester: A következő előterjesztés a BURSA HUNGARCA 
Ösztöndíjpályázat 2016. évi csatlakozása. Amióta ez a pályázati rendszer létezik, 
minden évben csatlakoztunk hozzá. Pozitívum, hogy azért eddig mindig volt a 
településről egy fiatal tanuló, akit ez által tudtunk segíteni. A bizottságok az 
előterjesztést megtárgyalták és egyhangúlag javasolják a képviselő-testületnek 
elfogadásra. Kérdezem van-e kérdés, hozzászólás?  
 
Megállapítom, hogy nincs. Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy az 1. számú 
határozat elfogadásáról szavazzon. 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozza: 
 
95/2015. (IX. 28.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: A BURSA HUNGARCA Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához történő 
csatlakozási szándék 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni 
kíván, a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg a 
felsőoktatásban tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2016. évi fordulójához. 
 
A Képviselő-testület a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a 
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi 
fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja és 
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat kiírása, elbírálása és 
folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési 
Feltételekben (ÁSZF) foglaltaknak megfelelően jár el. Ennek 
megfelelően vállalja, hogy az ott meghatározott tartalommal 2015. 
október 3. napjáig kiírja a 2016. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati ösztöndíjpályázat „A” és  „B”változatát. 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az A 
típusú pályázatok fedezetéhez szükséges összeget az önkormányzat 2016. 
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évi költségvetési rendeletében, míg a „B” típusú ösztöndíjak esetében a 
szükséges pénzügyi fedezetet azt követő években is biztosítja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselő-
testület nevében a csatlakozási nyilatkozatot valamint az on-line 
adatbázis használatáról szóló nyilatkozatot tegye meg. 
 
Határidő: 2015. október 1. 
                a továbbiakban folyamatos 
Felelős: Gyarmati András polgármester  
 
A határozatról értesítést kap: 
 1./ Gyarmati András polgármester 
 2./ Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
 3./ Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő 
  
 

Gyarmati András polgármester: Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a 3. számú 
határozat elfogadásáról szavazzon. 

 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozza: 
 
96/2015. (IX. 28.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: A BURSA HUNGARCA Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójára 
benyújtott pályázatok szociális rászorultság feltételei 
 

H a t á r o z a t 
 

A Nagylak Község Önkormányzata által a 2016. évre kiírt BURSA 
HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 
elbírálása során szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a hallgatót, 
aki(nek): 
a.) a pályázó árva vagy félárva, 
b.) a pályázó fogyatékossággal él, 
c.) a pályázó tartósan beteg, illetve vele egy háztartásban élő személy 

tartósan beteg vagy rokkant, 
d.) a pályázó gyermekvédelmi szakellátásban részesül, 
e.) a pályázó gyámolt, 
f.) a pályázó házas,  
g.) a pályázó önfenntartó, 
h.) a pályázó gyermeket nevel, 
i.) a pályázó családjában lévő eltartottak száma három vagy annál 

több, 
j.) a pályázó családjában az egy főre jutó nettó átlagjövedelem a 

mindenkori öregségi nyugdíj összegét nem haladja meg (jelenleg 
28.500,- Ft), 

k.) a pályázóval egy háztartásban élő személy munkanélküli,  
l.) a pályázó kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt abban 

nem részesült, 
m.) a pályázó szülei elváltak / különváltak, 
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n.) a pályázó családjában a szülő egyedül neveli 
gyermekeit/gyermekét, 

o.) ingázik lakóhelye és a felsőoktatási intézmény között 
 

A szociális rászorultság megállapításához legalább egy feltétel 
fennállása szükséges. 

 
1.) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok kell 

becsatolni: 
Amennyiben: 

a.) a pályázó házas: házassági anyakönyvi kivonat másolata, 
b.) a pályázó gyermek(ek)et nevel, akkor a gyermek(ek) születési 

anyakönyvi kivonatának másolata, 
c.) a szülő gyermekét/eit egyedül neveli, akkor a gyermekelhelyezésről 

szóló bírósági ítélet/ jegyzőkönyv, vagy gyámhivatali jegyzőkönyv 
teljes másolata, 

d.) a pályázó családjában három, vagy több eltartott van, akkor az 
eltartottak anyakönyvi kivonatának másolata, és a nagykorú 
eltartottak iskolalátogatási igazolása, 

e.) a szülei elváltak, akkor az erre vonatkozó bírósági ítélet teljes 
másolata, 

f.) a pályázó szülei különváltak, akkor erre vonatkozó szülői 
nyilatkozat, 

g.) a pályázó árva/ félárva, akkor az elhunyt szülő halotti anyakönyvi 
kivonatának másolata, 

h.)  a pályázó állami gondozott, gyámolt, akkor erre vonatkozó 
hatósági döntés teljes másolata, 

i.) a pályázó fogyatékossággal élő, akkor erre a tényre vonatkozó irat 
(pl. fogyatékossági támogatást megállapító határozat) másolata, 

j.) a pályázó vagy a vele közös háztartásban élő tartósan beteg, vagy 
rokkant, akkor erre vonatkozó igazolás (pl.: ORSZI szakvélemény, 
orvosi igazolás), 

k.) a pályázó családjában van munkanélküli, akkor az álláskeresési 
nyilvántartási regisztrációra vonatkozó igazolás, 

l.) a pályázó kollégiumi elhelyezését helyhiány miatt utasították el, 
akkor erre vonatkozó igazolás, 

m.) a pályázó önfenntartó, az erről szóló nyilatkozat, 
n.) a pályázó ingázik lakóhelye és a felsőoktatási intézmény között, az 

erről szóló nyilatkozat, 
o.) a pályázó gyermekvédelmi szakellátásban részesül, az erről szóló 

igazolás. 
 

2.) A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmek igazolására az 
alábbi iratok csatolandók: 

 
a.) munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból 

származó jövedelem esetén 2015. szeptember havi nettó 
jövedelemről kiállított munkáltatói igazolás, 

b.) táppénz esetén a 2015. szeptemberre járó táppénz összegét igazoló 
irat. (Amennyiben a munkáltató kifizetőhely, akkor a munkáltató 
igazolása, amennyiben nem kifizetőhely, akkor szelvény vagy 
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bankszámlakivonat, amelyen szerepel a 2015. szeptemberre járó 
táppénz összege. Ha a szeptemberre járó táppénz kifizetése több 
részletben történik, akkor mindegyik részlet összegét igazoló iratot 
csatolni kell.), 

c.) társas és egyéni vállalkozásból, illetve szellemi és más önálló 
tevékenységből származó jövedelem esetén 2014– es adóévre 
vonatkozó NAV igazolás, valamint nyilatkozat a 2015. január 1. – 
2015. szeptember 30. napjáig tartó időszakban, vállalkozói 
tevékenységből származott nettó jövedelem összegéről, 

d.) amennyiben a szülő egyedül neveli a gyermekét, akkor a 
gyermektartásdíj fizetésének alapjául szolgáló bírósági ítélet/ 
jegyzőkönyv, valamint a szülő tartásdíj összegéről tett nyilatkozata. 
(a megelőző 12 hónapban kapott gyermektartásdíj összegéről, vagy 
amennyiben nem kap gyermektartásdíjat, akkor az arról szóló 
nyilatkozata, 

e.) nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások 
esetén a 2015. évben járó összeget igazoló a Nyugdíjfolyósító 
Igazgatásága által év elején megküldött tájékoztatás a 2015. január 
hótól a jogosultat megillető ellátások összegéről, 

f.) munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás 
(álláskeresési ellátás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás) esetén 
a megállapító határozat teljes másolata, 

g.) a pályázó és vele egy háztartásban élő, iskolai tanulmányokat 
folytató nagykorú személy ösztöndíj és jövedelemnyilatkozata, 
valamint iskolalátogatási/ hallgatói jogviszony igazolása, 
(amennyiben nem részesül ösztöndíjban, vagy nincs jövedelme, 
akkor az arról szóló nyilatkozata.) 

h.) amennyiben a pályázóval közös háztartásban élő valamely 
családtagja gyermektartásdíj fizetésére kötelezett, akkor e 
körülmény jövedelemcsökkentő tényezőnek minősül. Ennek 
érvényesítésére és bizonyítására az erről szóló bírósági 
ítélet/végzés csatolása szükséges. 

 

A határozatról értesítést kap: 
 
1./ Gyarmati András polgármester 
2./ Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
3./ Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő 

 
 
 4.9.  A MÁV FKG KFT karbantartási munkálataihoz tulajdonosi és kezelői   
 nyilatkozat megadása 

 
Gyarmati András polgármester: Mindenki tudja, mert a falugyűlésen elmondtam, 
hogy 6-7 évi küzdelem után miniszter úr segítségével végre sikerül megcsináltatnunk a 
balesetveszélyes vasúti átjárót. Korábban a Duna Aszfalttal már sikerült azokat a nagy 
aszfalt különbségeket kiegyenlíteni, de maga az átjáró az továbbra is életveszélyes. Egy 
helyi lakos úgy szorult bele a kerekes szék kerekével, hogy jött a vonat. Éppen 
miniszterúr itt léte után történt. Emlékszem március 15.-i ünnepséget követő szombat 
délután volt. A problémát elmondtam neki, megfogalmaztunk egy levelet a MÁV felé, 
melyet mindketten aláírtunk. Miniszter úr közreműködésének köszönhetően a MÁV 



 
 

15

vezérigazgatója megválaszolta, hogy november 30-ig 5 millió forint elkülönítésével 
meg fogják csinálni ezt az átjárót. Azóta megtörtént a tervezése, megkaptuk a levelet, 
hogy mikor fogják ezt a munkát elvégezni. Október 6-7-8. éjszaka zajlik majd a munka. 
Nyilván le kell zárni 3 napra a mostani átjárót, ezért ideiglenes átjárót létesítenek, ami a 
régi átjáró volt. Feltöltik az ideiglenes átjárót annyira, hogy a vasúton túl élők meg 
tudják az ingatlanjaikat közelíteni. Segítsen a testület nekem abban, hogy erre az időre a 
lakosok türelmét kérjük. Remélem, a három napból egy sem esik péntekre, és mire 
szemétszállításra kerül sor, addigra az új átjáró elkészül. Senkinek se forduljon meg a 
fejében az, hogy az ideiglenes átjáró maradjon meg. Azt eredeti állapotába vissza kell 
állítani. Ebben az ügyben kérik a tulajdonosi hozzájárulást. Van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Locskai Zoltán képviselő elhagyta a helyiséget. A jelen lévő képviselők száma 4 fő. 
 
Trembeczky Károly képviselő: Olyan gondolat merült föl bennem, mivel a reggeli 6-
os és a délutáni 2-es vonatokat, vonatpótló autóbuszok beállításával is megoldhatnák. 
 
Gyarmati András polgármester: Nem. Azt mondták, hogy inkább dolgoznak éjszaka. 
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a tulajdonosi hozzájárulás elfogadásáról 
szavazzon. 

 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozza: 
 
97/2015. (IX. 28.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Tulajdonosi és kezelői nyilatkozat megadása 
 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete-a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 107. § biztosított jogkörében eljárva a MÁV FKG KFT. 
Kiskunfélegyházi Építésvezetőségének a MÁV ZRT. megbízásából 
Nagylak területén a 4451. jelű út 7+105. km szelvényénél, az Akác 
sori útcsatlakozásban az önkormányzati kezelésű vasúti átjáró 
 
2015.október 6. 17:30- 2015.október 7. 5:30, 

2015.október 7. 17:30- 2015.október 8. 5:30, 

2015.október 8. 17:30- 2015.október 9. 5:30, 

közötti időpontokban történő karbantartási munkálataihoz a 
hozzájárulását az alábbi feltételekkel megadja. 
A MÁV FKG KFT köteles: 
- a karbantartási munkálatok időtartamára a vasút vonalon túl 

található településrész megközelítésére 5,50 m széles terelő út 
kiépítésre, mely a 4451. jelű út 7+000 km szelvényében 
csatlakozik a közúthoz. A karbantartási munkálatok 
befejezését követően köteles az ideiglenes útcsatlakozást 
elbontani és az érintett szakaszt az eredeti állapotába 
visszaállítani, 
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- a karbantartási munkálatok során közúti jelzőtáblákat 
kihelyezni majd a munkálatok elvégzésével az eredeti forgalmi 
rendet visszaállítani, 

- az építés és fenntartás kapcsán keletkező zöldkár és 
munkálatok folyamán bekövetkező további károk esetén a kár 
mértékének megfelelően, az önkormányzatnak megtéríteni, 

 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő értesítésre: azonnal 
 
A határozatról értesítést kapnak: 
1.) Gyarmati András polgármester 
2.) MÁV FKG Kft (elektronikus úton) 
3.) Irattár 

 
 
4.10. A 81/2015. (VI. 30.) számú határozat visszavonása  
 
Gyarmati András polgármester: Június 30-án megszavaztuk, hogy a térségnek legyen 
csontsűrűségmérő készülékei. Az Egészségügyi Fejlesztési Iroda Makói Központja két 
alkalommal tett ilyen mérést a településen, de más településeken is használták, 
használják. Felsorolták Többcélú ülésen azt a levelet, amit Kallai Árpád a Makói 
Kórház igazgatója írt a társulásnak köszönetként. De a polgármesterek tanácsa úgy 
döntött akkor, hogy a többcélú társulás tartalékkeretéből kerüljenek az eszközök 
finanszírozásra, így a támogató határozatunkat vissza kell vonnunk. Kérdés, 
hozzászólás? Nincs. Akkor kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a határozat 
visszavonásának elfogadásáról szavazzon. 

 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozza: 
 
98/2015. (IX. 28.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: a 81/2015. (VI. 30.) számú határozat visszavonása 
 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 81/2015. 
(VI. 30.) számú határozatát visszavonja. 

 
Felelős: polgármester, 
Határidő: azonnal, értelem szerint  

 
          A határozatról értesítést kap: 
          1./ Gyarmati András polgármester helyben 
          2./ Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző helyben 
          3./ Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő helyben 
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4.11. Nagylak településnév használatához történő hozzájárulás 
 

Gyarmati András polgármester: Megkeresett bennünket a rendőrök civil szervezete, 
miután ennek a szervezetnek a tagok döntő része itt dolgozik Nagylakon, ebben az 
állományban képviseltetik magukat. A szegedi történet nehézkes. Ezért kérik, hogy 
adjuk hozzájárulásunkat, hogy benne lehessen a nevükben a Szeged szó helyett 
Nagylak. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Akkor kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a 
határozat visszavonásának elfogadásáról szavazzon. 

 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozza: 
 
99/2015. (IX. 28.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: a Nagylak településnév használatához történő hozzájárulás    
 
 

Határozat 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az 
INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Magyar Szekció 
Rendészeti Szakközépiskolai Szervezete Szeged civil szervezet a 
változásbejegyzési eljárást követően a Nagylak településnevet, mint 
kifejezést elnevezésében használja.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a névhasználat engedélyezésével 
szükséges intézkedések megtételére.  
 
Határidő közlésre: azonnal 
Felelős: Gyarmati András polgármester 
 
A határozatról értesítést kap: 
- INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Magyar Szekció 

Rendészeti Szakközépiskolai Szervezete Szeged civil szervezet 
 Gyarmati András polgármester 
 Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
 - Irattár 

 
 
Locskai Zoltán képviselő visszajött az ülésre. A jelenlévő képviselők száma: 5 fő. 
 
Gyarmati András polgármester: Tájékoztatom a képviselő urat, hogy a szóbeli 
előterjesztésekkel kapcsolatosan egyhangú igen döntés született. A településnév 
használat a rendőröknek, a kórház eszközbeszerzéséről meghozott határozat 
visszavonása, hozzájárulás a vasúti átjáró felújítási munkálataihoz. A napirendeket 
megtárgyaltuk, interpellációk következnek. 
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5. Interpellációk 
 
Gyarmati András polgármester: Interpellációk, egyebek következnek. Megadom a 
szót a testületnek. Nincs hozzászólás. Mivel nincs hozzászólás, megköszönöm mindkét 
bizottság tagjainak a részvételt, az ülést bezárom. (14.30 órakor)  
 
 
 

k.m.f.t. 
 
 
Gyarmati András     Nyergesné Kovács Erzsébet             
polgármester           jegyző 
 
 
 
Runákné Gulácsi Krisztina     Locskai Zoltán 
   jegyzőkönyv hitelesítő         jegyzőkönyv hitelesítő 
   
 
  


