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NAPIREND

1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése
Előadó: Gyarmati András polgármester
2. Az ÁROP 1.A.3.-2014-2014-0028 pályázati projektben megkötendő együttműködési
megállapodások

RENDELET
19/2015. (XI. 18.)

Szociális célú tüzelőanyag támogatásáról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 17-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
Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Trembeczky Károly képviselő
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 4 fő megjelent az ülésen, az ülés
határozatképes, azt megnyitom. Trembeczky Károly képviselő úr jelezte, hogy késni
fog, vagy csak a következő kötetlen beszélgetésre tud majd jönni.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Kolozsvári Rozália és Locskai Zoltán képviselőket
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 Locskai Zoltán legyen,
kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
122/2015. (XI. 17.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015.
november17-én tartott rendkívüli nyílt ülése jegyzőkönyv hitelesítőjének
Kolozsvári Rozália és Locskai Zoltán képviselőket megválasztotta.
Felelős: Gyarmati András polgármester
Határidő: azonnal
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Gyarmati András polgármester: A napirenddel kapcsolatban módosító indítványt
terjesztek elő.
Trembeczky Károly képviselő úr megérkezett az ülésre (13.01). a jelen lévő képviselők
száma 5 fő.
Gyarmati András polgármester: mint említettem a napirenddel kapcsolatban
módosító indítványt terjesztek elő. Holnap után a többcélú társulási ülés tárgyalja a
helyi esélyegyenlőség előremozdítása érdekében járási szinten az ÁROP pályázati
projekt keretében az együttműködési megállapodások megkötését, amire Locskai Zoltán
alpolgármester urat kértem fel, hogy vegyen részt, mert én ugyanabban az időpontban
állampolgársági esküt tartok. Ezt javasolom 2. napirendként fölvenni.
Napirendi Javaslat
1. A szociális célú tüzelőanyag támogatásáról szóló rendelet megvitatása
Előadó: Gyarmati András polgármester
2. Az ÁROP 1.A.3.-2014-0028 pályázati projektben megkötendő
együttműködési megállapodások megkötése
Előadó: Gyarmati András polgármester
Gyarmati András polgármester: Van-e valakinek kérdése, kiegészíteni valója?
Megállapítom, hogy nincs. Aki a javaslattal elfogadja a napirendet, kézfeltartással
jelezze.
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
123/2015. (XI. 17.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Napirend elfogadása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. november 17.-i
rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. A szociális célú tüzelőanyag támogatásáról szóló rendelet megvitatása
Előadó: Gyarmati András polgármester
2. Az ÁROP 1.A.3.-2014-0028 pályázati projektben megkötendő
együttműködési megállapodások megkötése
Előadó: Gyarmati András polgármester
Felelős: Gyarmati András polgármester
Határidő: azonnal
1. sz. n a p i r e n d: A szociális célú tüzelőanyag támogatásáról szóló rendelet
megvitatása
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Gyarmati András polgármester: Minden évben meg kell alkotni ezt a rendeletet. A
pályázati kiírás szerint minden évben a megvásárlást, kiosztást megelőzően meg kell
alkotni. Úgy gondolom, hogy könnyítést tettünk ebben az ügyben is, mert a családok
esetében az egy főre jutó jogosultsági föltétel a mindenkori öregségi nyugdíj 200 %-a,
az egyedül álló esetében a mindenkori öregségi nyugdíj 300%-a. Számszerűsítve a
többszemélyes háztartás esetén 57.000,-Ft/fő, az egyszemélyes háztartás esetén 85.500,Ft. Tájékoztatásul mondom, hogy a maximum mennyiségre 62 m3-re pályáztunk, de 38
– 40 erdei m3 fát tudunk rendelni a támogatási összegből, melybe benne van a szállítási
összege is. Kemény tüzelőanyagról van szó, és ez mintegy 200-300 q mennyiséget
tartalmaz. A tűzifa szállítása egyeztetve van, jövő héten hétfőn szállítják, a pénzügyi
fedezete természetesen, ahogy eldöntöttük meg van. Az átutalást követően jön a
szállítmány. Ezt követően a szociális bizottság a kérelmek alapján meghozza a döntést.
Az előterjesztés november 30. napját ír a kérelmek beadásának határidejére, de
meggyőződésem, hogy hamarabb is hozható döntés.
Trembeczky Károly képviselő: Ki van hirdetve?
Gyarmati András polgármester: Nincs kihirdetve, mert a testületnek meg kell hozni a
döntést, az önkormányzati hírlevél elő van készítve, meg van írva, a döntést követően
holnap a lakosság kezében van. A kérelem beadásának végső időtartama lehet előbb is,
mint november 30. Azt a dátumot fogjuk közölni, amiről a testület dönt. Ezt követően a
szociális bizottság saját hatáskörben bírálja el a kérelmeket. Kérdés, hozzászólás van-e?
Locskai Zoltán alpolgármester: A szállító személyére vonatkozóan volt-e több
lehetőség arra, hogy a legkedvezőbbet kérjük föl a feladatra?
Gyarmati András polgármester: Zsuzsi munkatársamat kérem, hogy tájékoztassa
erről a képviselő urat.
Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő: Három árajánlatot kértem meg. Ebből
egy volt olcsóbb a többihez viszonyítva 3000,-Ft/m3+ÁFA, a mási kettő 3.200,Ft/m3+ÁFA. A különbség az ÁFA-t számolva 40m3-re vetítve 12.000,-Ft-ot jelent.
Gyarmati András polgármester: Volt egy Veszelovszki Sándor nevezetű vállalkozó,
aki tavaly is szállította a fát pontosan, precízen, meg voltunk elégedve vele, erre
mondom azt, hogy nem mindig a legolcsóbb megoldás a legjobb. Ezért úgy gondoltam,
hogy a kapcsolat és a pontosság végett az idén is őt bízzuk meg a szállítással.
Trembeczky Károly képviselő: Ugyanaz lesz a forgatókönyv, hogy a ház előtt lepakol,
behord?
Gyarmati András polgármester: Ugyanaz lesz a forgatókönyv. A ház előtt lepakolják,
behordjuk a garázsba, ami nem fér be, az, az udvaron marad. A tavalyi problémákat
leszűrve le fogjuk festeni a lakatot, hogy volt-e mozgás, vagy nem volt.
Kolozsvári Rozália képviselő: A közmunkások fogják kihordani, mert itt látom, hogy a
szállításról az önkormányzat gondoskodik.
Gyarmati András polgármester: Az igazság az, hogy aki el tud jönni érte, azt
szívesen vennénk. A többieknek természetesen kiviszik a közmunkások.
4

Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő: A rendeletben lévő szállítás, amit
képviselő asszony idézett, az a fa ideszállítására vonatkozik.
Kolozsvári Rozália képviselő: Értem, csak azért gondoltam, mert a támogatás mértéke
legfeljebb 10 q tűzifa, melynek kiszállításáról… Úgy gondoltam a 10 q-ra vonatkozik.
Gyarmati András polgármester: Lehet, hogy ebben elértés van, valóban az
önkormányzatnak kell gondoskodni az ide szállításról, de a szociális érzékenységünk
miatt mondom, mert évről évre ez volt a szokás, hogy az időseknek kivittük.
Kolozsvári Rozália képviselő: Csak így félreérthető.
Gyarmati András polgármester: Akkor ezt föltétlen javítsuk ki. A szociális
érzékenységünket mutatja, hogy aki magatehetetlen, vagy nincs meg a lehetősége
annak, hogy elszállítsa, nyilván ki fogjuk vinni.
Trembeczky Károly képviselő: A szociális bizottság, amikor a kérelmeket tárgyalja,
az általunk kiszállítandók személyét is fogja pipálni, és akitől elvárjuk, hogy eljöjjön
érte, ahhoz egy karikát fogunk tenni.
Gyarmati András polgármester: Részemről rendben van, semmi akadálya,
elfogadom.
Locskai Zoltán alpolgármester: Ennek a jelzése a hírlevélben történik?
Gyarmati András polgármester: A hírlevél három oldalas lesz és az általunk
elfogadott rendeletet szóról szóra, beemeljük, úgy küldjük ki.
Trembeczky Károly képviselő: A jegyzőkönyvben szerepeljen, hogy a szociális
bizottság a kifejezetten rászorulóknak kiviszi, de más egyéb mozgásukban nem
korlátozott emberek, akik jogosultak lesznek fára, azok oldják meg az elszállítást.
Gyarmati András polgármester: Bevallom, én azért tartom ezt a technikát jobbnak, és
ajánlom a testületnek is támogatásra, illetve a kommunikációban fölhasználni, hogy én
azt szeretném, ha azt éreznék a lakosok, hogy egy általunk alkotott rendeletet szóról
szóra olvas, amelyben nincs semmi megkülönböztetés.
Locskai Zoltán alpolgármester: Számomra ez nem megfelelő, hogy 200 meg 300 %,
mindenképpen forintosítani kell.
Gyarmati András polgármester: Év elején is úgy volt, hogy a % mértékét zárójelben
forintosítva is feltüntettük, hogy egyértelmű legyen. Kérelmező így látja, hogy
jövedelme alapján igényelhet, vagy sem. A hírlevél utolsó mondata így szól „kérjük,
csak az nyújtsa be igényét a tűzifa támogatásra, aki megfelel a rendeletben szabályozott
feltételeknek.
Runákné Gulácsi Krisztina képviselő: Visszatérő probléma minden évben, hogy
megszabjuk a felső határösszeget, de vannak egyedül élő idősek, akiknek minden
pénzbe kerül. Nem lehetne, hogy a következő fordulóban a megmaradó fából ezeknek a
lakosoknak is juttatnánk?
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Gyarmati András polgármester: Pluszba még?
Runákné Gulácsi Krisztina képviselő: Nem. Kiesnek a támogatásból, mert magasabb
1-2 ezer forinttal a jövedelmük. Ez mindig visszatérő probléma a településen. Azért,
hogy ő egyedül él, mindent kifizet, de nem fér bele a támogatásba.
Gyarmati András polgármester: Két dolgot szeretnék mondani. Az egyik, azért
módosítottuk meg a rendeletünket, hogy többen beleférjenek. Úgy gondolom, hogy
valahol kell neki szabni ez határt. Aki a múltkor 1-2 ezer forinttal esett a jövedelemhatár
fölé, az most belefér a támogatásba. Mindig lesznek olyanok, akik valamennyi
összeggel fölé esnek a rendelet szerinti határnak.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Szeretném pontosítani a kiszállítással
kapcsolatosan a rendelet 2. §-át. Az első bekezdés mondata ott érne véget, hogy 10q
igénylő/tűzifa. És lenne egy második bekezdés, ami így hangzana „a tűzifa
kiszállításáról a támogatott köteles gondoskodni, azon szociálisan rászorult személyek
részére, akik a kiszállításról saját maguk nem képesek gondoskodni az erre irányuló
kérelmük alapján indokolt esetben a szociális bizottság döntése szerint az önkormányzat
gondoskodik.”
Gyarmati András polgármester: Teljesen egyetértek vele.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Lenne még egy módosító javaslatom, a záró
rendelkezéseknél a 4. § (1) bekezdésében a hatályba lépés a kihirdetés napja. A
jogalkotási törvény szerint ez csak kivételes esetben történhet így, ezért úgy javasolnám
módosítani, hogy „a kihirdetését követő napon lép hatályba”.
Gyarmati András polgármester: Rendben. Arra kérem a munkatársaimat, mivel
holnap vízmű taggyűlésen vagyok, a hírlevélbe a rendelet az aláírásom mögé legyen
beemelve. Határidőt nem szabtunk meg, jó-e a november 30. napja?
Kolozsvári Rozália képviselő: Legyen a 30.-a, mert a hírlevél eljut a lakosokhoz a
tájékoztatással, akkor már a jövő hét az 23.-a hete, azt követő hétfő november 30. napja.
Trembeczky Károly képviselő: Hamarabbi időpontot javasolnék, mert a kérelmek
benyújtása, a bizottság ülésének időpontja, stb. nyúlnak a napok.
Gyarmati András polgármester: Egyetértek a képviselő úrral, mert a hírlevél, már
holnap a lakosság kezében lesz. Holnap még csak 18. lesz, 25.-ig be tudja nyújtani a
kérelmet. Az jövő hét szerda.
Runákné Gulácsi Krisztina képviselő: Akinek jövedelemigazolást kell kérnie, annak
nem biztos, hogy elég a határidő.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Amennyiben december 1-jén megtartjuk a
bizottsági ülést, azon a héten megszületik a határozat, minden kérelmező kézhez kapja,
és azt követő héten 7-én lehet osztani.
Gyarmati András polgármester: Akkor maradjon a november 30. Kérdés,
hozzászólás? Megállapítom, hogy nincs, akkor szavazzunk. Kérem a képviselő-testület
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tagjait, hogy a jegyző asszony által elhangzott módosításokkal a rendelet elfogadásáról
szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, az alábbi rendeletet alkotta:
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2015. (XI. 18.)
önkormányzati rendelete
a szociális célú tüzelőanyag támogatásáról
(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)
2.sz. n a p i r e n d: Az ÁROP 1.A.3.-2014-0028 pályázati projektben megkötendő
együttműködési megállapodások megkötése
Gyarmati András polgármester: Tájékoztatom a testület tagjait, hogy Makó Város
Önkormányzata járási szintű esélyegyenlőségi program megalkotása, bevezetése címén
nyert egy pályázatot. Első körben ez elutasításra került, második körben megnyerte és
október 7-én megkezdődött az a műhelymunka és kerek asztal beszélgetés, ahová a
polgármestereket hívták, illetve a hivatalok egy-egy megbízott munkatársát.
Önkormányzatunk részéről jómagam és Zsuzsi munkatársam vettünk részt ezen. A
műhelymunka eredményeként megkeresett engem a pályázat kivitelezője a gazdasági
programmal kapcsolatos rész miatt egy interjúra. Ez 1,5 -2 órás beszélgetés volt, ami
minden településen megtörtént, és ebből készült egy program. A programot múlt héten
pénteken zárták le azzal, hogy polgármestereket, jegyzőket hívták erre az együtt
gondolkodásra. Ezen én kevésnek tartottam azt, hogy csak a polgármesterek kapják meg
ezt a programot. Indítványoztam, mivel több elemében is döntéshozó szerep is belépett,
ezért küldjék meg azoknak a felsőbb szerveknek, akár minisztériumoknak is, akik ezt
átgondolhatják a jövőre nézve. Ez volt az egyik. Másik része az esélyegyenlőség
keretén belül 5 kategóriában állítottak össze egy együttműködési tervezetet, ami
szerintem igazából a kommunikációt hivatott elősegíteni. Azok a települések, akik
együtt kívánnak működni Makó Városával, azoknak ma délutánig nyilatkozniuk kell,
ezért hoztuk be rendkívüli módon a képviselők elé. Javasolom a testületnek, mert
rosszat nem teszünk ezzel, gyakorlati haszna lehet, anyagi vonzata nincs. Miért ne
erősítsük a települések és Makó Városa között ezt a fajta kommunikációt. Nagyon
remélem, hogy jól értelmezem, mert én e mögött többet nem látok. Jegyző asszony?
Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő: Jól értelmezi polgármester úr, mert én
végig ültem ezeket a kerek asztal beszélgetéseket. Tudtuk, hogy nagyon rövid az idő, és
igazából olyan megfontolásra, aminek pénzügyi vonzata van, nem törekedett a térség és
a város. A megállapodás tervezetek a témakörök javaslatai egy-egy értekezletre,
tapasztalatcserére, tulajdonképpen, ahogy polgármester úr mondta a települések közötti
jobb kommunikációra épülnek. Igazából anyagi vonzata az együttműködésnek nincsen.
Gyarmati András polgármester: Inkább a kapcsolatépítés, kapcsolatrendszer javítása,
kommunikáció, adatszolgáltatáshoz szükséges együttműködés, melynek keretében
megkeresnek bennünket, és azt kérik, hogy családsegítői mivoltodban szolgáltass
adatokat. Miért ne lépnénk be ebbe egy témakör kivételével, az agrár szakember, mint
tanácsadó alkalmazását nem javasolom aláírni, mert ezek azokra a településekre
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vonatkoznak elsősorban, akik földműveléssel is foglalkoznak közmunkaprogramban,
fóliáznak, tököt termelnek stb., de mi ebben nem vagyunk érintettek. Az öt témakörből
az első négyben javasolom az együttműködés aláírását. Amennyiben a képviselőtestület úgy dönt, hogy támogatja a négy témakörben történő közreműködést, akkor az
aláírásra holnap után a többcélú társulás ülésén kerül sor. Kérem Locskai Zoltán
alpolgármester urat, úgy készüljön, hogy a nevemben ön fogja aláírni. Alpolgármester
úr kapjon önkormányzati bélyegzőt.
Gyarmati András polgármester: Van-e még kérdés, hozzászólás? Nincs, akkor
szavazzunk. Kérem a képviselő-testületet, hogy az 5 felajánlott lehetőségből az első
négyben való közreműködésünket támogatja, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozza:
124/2015. (XI.17.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az ÁROP 1.A.3.-2014-0028 pályázati
együttműködési megállapodások megkötése

projektben

megkötendő

Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz,
hogy az ÁROP 1.A.3-2014-2014-0028 pályázati projekt keretében, a
minél szélesebb együttműködés kialakításához az alábbi tárgykörökben
kíván együttműködési megállapodást kötni:
1. Járási felzárkózási kerekasztal működésének fenntartására vonatkozó
együttműködési megállapodás
2. Járási civil fórum létrehozására és a helyi civil közösségek
fejlesztésére vonatkozó együttműködési megállapodás
3. Járási gyermekvédelmi jelzőrendszer fejlesztésére vonatkozó
együttműködési meg-állapodás
4. Járási adományozási rendszer fejlesztésére vonatkozó
együttműködési megállapodás
Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodások
aláírására.
Határidő közlésre: azonnal
Felelős: Gyarmati András polgármester
A határozatról értesítést kap:
- Makó Város Önkormányzata, Farkas Éva Erzsébet polgármester
- Gyarmati András polgármester
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
- Irattár
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Gyarmati András polgármester: A rendkívüli ülés napirendjeit megtárgyaltuk,
köszönöm a testületi tagoknak és jegyző asszonynak a megjelenést és az ülést bezárom.
(13.30 órakor)

k.m.f.t.
Gyarmati András
polgármester

Nyergesné Kovács Erzsébet
jegyző

Kolozsvári Rozália
jkv. hitelesítő

Locskai Zoltán
jkv. hitelesítő
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