Iktatószám: 2-44/2015.

NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. SZEPTEMBER 30-ÁN MEGTARTOTT
RENDKÍVÜLI, NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

NAPIREND
1. A helyi önkormányzatok rendkívüli támogatására pályázat benyújtása
Előadó: Gyarmati András polgármester

HATÁROZAT
102/2015. (IX.30.) képviselő-testületi határozat
103/2015. (IX.30.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
Napirend elfogadása

104/2015. (IX.30.) képviselő-testületi határozat

A települési önkormányzatok rendkívüli
önkormányzati költségvetési támogatása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30án 13.00 órai kezdettel Nagylak Község Önkormányzat (6933 Nagylak, Petőfi u. 14.)
nagytermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Gyarmati András polgármester
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.
Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Kolozsvári Rozália
Locskai Zoltán képviselők
Gyarmati András polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testületi ülésen megjelent
képviselőket. Külön köszöntöm Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző asszonyt.
Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő közül 3 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 3 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
102/2015.(IX. 30.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember
30-án 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 tegnap tudtuk meg, hogy a belügyminisztérium, a nemzetgazdasági
miniszter meghirdette a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
támogatásához kapcsolódó pályázatot, melynek benyújtásai határideje szeptember 30. A
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pályázat tárgya a Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati
Társulás – melynek mi is tagja vagyunk -, működési célú pénzeszköz átadás. Ezért a
meghívóban kiküldött napirendre teszek javaslatot. Van-e valakinek kérdése,
kiegészíteni valója?
Gyarmati András polgármester: Nincs.
Napirendi Javaslat
1. A helyi önkormányzatok rendkívüli támogatására pályázat benyújtása
Előadó: Gyarmati András polgármester
Gyarmati András polgármester: Aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 3 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
103/2015. (IX. 07.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Napirend elfogadása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30.-i
rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
2. A helyi önkormányzatok rendkívüli támogatására pályázat benyújtása
Előadó: Gyarmati András polgármester
Felelős: Gyarmati András polgármester
Határidő: azonnal
1. sz. n a p i r e n d: A helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása
Gyarmati András polgármester: Csanádpalota polgármestere által megküldött
nyilatkozat és részletes kimutatás alapján a 2015. évi 1-8. hónap kimutatott
forráshiányának összege a szociális étkeztetés esetében 1.194.490,-Ft, a házi
segítségnyújtás szakfeladaton 1.039.199,-Ft. A rövid határidő miatt, arra bíztatott a
társulás, hogy minden település nyújtsa be az ÖNHIKI-re az igényét, hátha elnyernénk a
fennálló összeget, és akkor nem kellene saját forrásból finanszírozni. Ez az egyik dolog.
A másik, hogy mi nem teljesen vagyunk meggyőződve arról, hogy ezek a számok
megállják a helyüket, de több polgármester egyetértett abban a konzultációk során, hogy
inkább nyújtsuk be most, mert ma jár le a határideje. Évente kétszer lehet ÖNHIKI-re
beadni a pályázatot és a második alkalom határideje szeptember 30. Nincs idő arra,
hogy ezeket a számokat felülvizsgáljuk, hogy valóban annyi, vagy sem, de
benyújtásával veszíteni valónk nincs, mert legfeljebb két dolog lehetséges. Vagy nem
támogatja a pályázat kiírója, vagy azt mondja, hogy igen megtámogatom, odaadom ezt a
pénz, és azt követően a különbözet elszámolásra kerül, vagy visszautasításra talál.
Mivel 16.00 órakor lejár a pályázat benyújtásának az ideje, ezért arra kérem a
képviselőket, hogy döntsünk úgy, hogy ÖNHIKI pályázatot benyújtjuk, és majd látjuk,
hogy mi lesz a végeredménye. Kérem a testület tagjait, kérdéseiket, hozzászólásaikat
tegyék meg.
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Trembeczky Károly képviselő: Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti
Önkormányzati Társulás részére működési célú támogatásként fog megjelenni, mint
pénzösszeg, nyilvánvaló, hogy azonos érdekközösségbe tartozunk, nem maradhatunk ki
a támogatási szándékunkkal. Az összeg nagysága elég jelentős.
Gyarmati András polgármester: A felénk kimutatott összeg a társulás többi
településéhez képest nem nagy összeg. Ezzel párhuzamosan két napja tájékoztattam
Lázár János miniszter urat a folyamatban lévő pályázatokkal kapcsolatosan, melyhez
kértem a támogatását. Akkor azt írtam, hogy más folyamatban lévő pályázat nincs. Most
már van, és ehhez is kérni fogom a támogatását.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A magam részéről borzasztóan felháborítónak
tartom azt, hogy hétfőn reggel hívott telefonon a csanádpalotai pénzügyi csoportvezető,
hogy az igazolást hogyan tudná eljuttatni soron kívül Magyarcsanádra az ÖNHIKI-hez.
Nem is értettem, hogy egyáltalán miről beszél. Nem ÖNHIKI-nek hívják, hanem REKInek, nem is igazolás, hanem kimutatást kellett volna, hogy adjanak. Azt gondoltam,
hogy egyeztettek az én pénzügyes munkatársaimmal Krisztiánnal, vagy Zsuzsival, és
annak folyamodványaként szeretnének valamilyen igazolást számunkra eljuttatni. A
dolog előzménye, hogy két héttel ezelőtt voltunk Csanádpalotán egyeztetni
polgármester úrral, a pénzügyesekkel, de nem csak mi, hanem a társulásban részt vevők
képviselői is. A csanádpalotai polgármester egy szóval sem tett említést arról, hogy
bárkinek, bármiféle fizetési kötelezettsége lenne. Amikor megtörtént hétfőn reggel az az
ominózus telefonbeszélgetés, azt követően Krisztiánnal egyeztettem, Zsuzsit is
kérdeztem, senki nem tudott semmiről. Krisztián fölhívta a csanádpalotai pénzügyi
csoportvezetőt, aki elmondta, hogy miről is van szó. Azért sürgette az igazolás átadását,
mert szerda a REKI benyújtási határideje. Mikor mi ott voltunk két hete, a csanádpalotai
polgármester úr ezeknek az információknak a birtokában volt, arra gondolok, hogy a
településeknek a kimutatásaik, vagy könyvelésük alapján fizetési kötelezettsége van,
csak nem mondta nekünk. Ezután, egyeztettem a csanádpalotai jegyző asszonnyal, hogy
kérjük, hivatalosan értesítsenek bennünket az összegről, valamint mellékeljék ehhez a
kimutatásokat olyan formában, hogy a dologi kiadások miből tevődnek össze. Ezt
megküldték, ma délelőtt ránéztem, vannak kétségeim a könyveléssel kapcsolatosan.
Magyarcsanád vonatkozásában nagyon komoly fenntartásaim vannak. Például
Csanádpalotáról vásárolt tisztítószerek sorozatosan le vannak számlázva, de szállítási
költsége nincs. Jelentős összegről van szó. A magam részéről borzasztóan fel vagyok
háborodva az egész társulással, az elszámolással kapcsolatosan. Azt gondolom, le kell
ülnünk a pénzügyesekkel, az intézményvezetővel, a könyvelőkkel, akik készítették, és
szeretném látni azokat a számlákat, amit odakönyveltek. Állítólag ezeket a tételeket az
intézményvezető szignálja, és mondja meg, hogy mit hova könyveljenek, hisz ők nem
tudhatják. A kérdésekre az intézményvezető, Renáta fog tudni választ adni.
Gyarmati András polgármester: Nekem kétségeim vannak afelől, hogy ezt az
intézményvezető szignálja. Jegyző asszony ezt hosszasan kifejtette, amivel teljesen
egyetértek. Ezért mondtam azt, hogy kérem a jegyzőt és a pénzügyes munkatársakat,
menjenek és beszéljék át a kimutatásokat, mert nekem is kétségeim vannak. Két héttel
ezelőtt azért voltam Csanádpalotán, hogy új alapokra helyezzük az egészet elszámolás
és könyvelés technikai szempontból.
Trembeczky Károly képviselő: Mi most befizetjük ezt az összeget?
4

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Nem fizetjük be.
Trembeczky Károly képviselő: Nem fizetjük be, megpályázzuk, vagyis a nevünket
adjuk hozzá, hogy ők megpályázhassák …
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Nem. Mi nyújtjuk be a pályázatot,. a települések,
Nagylak, x összegre, Magyarcsanád y összegre, stb.
Trembeczky Károly képviselő: De ez odafut be Csanádpalotára.
Gyarmati András polgármester: Akkor még egyszer összefoglalom, hogy megértse a
képviselő úr ezt a technikát. Azt javasoltam a jegyző asszonynak, mivel veszíteni
valónk nincs, de lejár 3 óra múlva a pályázat benyújtásának határideje, ezért nyújtsuk
be, és miközben megszületik a döntő határozat, hogy igen, vagy nem, addig jegyző
asszony és a pénzügyes munkatársak menjenek át és nézzék meg, hogy mi a valós adat.
Azt hajlandóak vagyunk kifizetni. A többit meg visszautaljuk, ha szükséges. Érti a
képviselő úr?
Trembeczky Károly képviselő: Igen, értem.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A Magyarcsanádi táblázatot átnézve
megállapítottam, hogy a cafetéria – ami havi 5 e forint/dolgozó -, az összes társulásban
részt vevő dolgozóé ide van könyvelve. Havi 170 e forint mutatkozik. Erre azt mondta a
pénzügyi csoportvezető, hogy nem jó a program, nem a pénzügyesekkel van a
probléma, az eper programmal van a gond. Ne is nézzük a személyi jellegű részt, mert
nem tudja a program leválogatni. Ezt nem is értettem, mert ha valami oda van
könyvelve ahová való, akkor ott hozza a program. Ragaszkodom hozzá, hogy
szálanként nézzük meg az összes számlát.
Gyarmati András polgármester: Mi ezt most megpályázzuk, ha megnyerjük,
semmivel nem kap többet Csanádpalota, mint ami ténylegesen jár neki azok alapján,
amit a pénzügyesek, meg a jegyző megvizsgálják az elszámolást.
Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő: A mostani kimutatások szerint az
előterjesztésben leírt összegre tartanak igényt, és mi ennyi összegre tudunk pályázni.
Runákné Gulácsi Krisztina képviselő: Felmerült bennem, hogy a kormányhivatal ezt
nem vizsgálja?
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A kormányhivatal nem, de azért nem tudtunk
egyeztetni, mert a szolgálatot a kincstár ellenőrizi. Hogy az ellenőrzés mire terjed ki, azt
nem tudom.
Gyarmati András polgármester: Képviselő asszony, például egy belső ellenőrzés, amit mi tartunk a többcélú társulás -, van egyszer egy szakmai javaslat, ha szükséges,
akkor a polgármester és a jegyző küldi be a javaslatát, hogy még mire kérjük itt helyben
az ellenőrzést kiterjeszteni, aztán összeáll egy ellenőrzési terv. Ezért mondja jegyző
asszony, azt, hogy fogalma sincs, hogy ez az ellenőrzés mire terjed ki, ami most folyik
náluk. Mert ha arra nem, hogy a számlákat ellenőrizzék, akkor ezt nekünk kell
megtenni. Ha több kérdés, hozzászólás nincs, kérem a képviselő-testület támogatását
abban, hogy a REKI pályázatot benyújtsuk.
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozza:
104/2015. (IX. 30.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési
támogatása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
benyújtja pályázatát a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására
és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására
a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C.
törvény 3. melléket I. 7. pont és a III. 4. pont szerinti előirányzata
terhére.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Gyarmati András polgármester
Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő
Határozatról értesítést kap:
- Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága
- Gyarmati András polgármester
- Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő
- Irattár
Gyarmati András polgármester: A rendkívüli ülés napirendjeit megtárgyaltuk,
köszönöm a testületi tagoknak és jegyző asszonynak a megjelenést és az ülést bezárom.
(13.20 órakor)

k.m.f.t.

Gyarmati András
polgármester

Nyergesné Kovács Erzsébet
jegyző

Runákné Gulácsi Krisztina

Trembeczky Károly

jkv. hitelesítő

jkv. hitelesítő
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