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Iktatószám: 2-54/2015.

NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2015. NOVEMBER 23-ÁN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSSAL
EGYBEKÖTÖTT SOROS, NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
NAPIREND
1. Polgármesteri tájékoztató
2. Előterjesztések
2.1. Önkormányzati SZMSZ módosítása
2.2. Törvényességi észrevétel - Kommunális adórendelet megalkotása
2.3. Beszámoló Nagylak község környezeti állapotáról
2.4. Szóbeli előterjesztés a Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti
Önkormányzati Társulási Megállapodásának módosítása
2.5. Szóbeli előterjesztés a fogászati alapellátás feladataira feladat-ellátási
előszerződés
2.6. Makó-Térségi Víziközmű Kft. által működtetett saját vízmű vagyon
kivásárlása
3. Interpellációk
4. Zárt ülés
RENDELET
A képviselő-testület és szervei szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 11/2014.(X.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról
A magánszemélyek kommunális adójáról

20/2015. (XI. 24.)
21/2015. (XI. 24.)

HATÁROZAT
125/2015. (XI.23.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása

126/2015. (XI.23.) képviselő-testületi határozat

Napirend elfogadása

127/2015. (XI.23.) képviselő-testületi határozat
128/2015. (XI.23.) képviselő-testületi határozat

Polgármesteri tájékoztató
Beszámoló Nagylak község környezeti
állapotáról
Csanádpalota
Térségi
Szociális
és
Gyermekjóléti
Önkormányzati
Társulás
Társulási Megállapodás 2016. január 1-tól
érvénybe lépő módosításainak elfogadása
Csanádpalota
Térségi
Szociális
és
Gyermekjóléti
Önkormányzati
Társulás
Egységes Szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodásának elfogadása

129/2015. (XI.23.) képviselő-testületi határozat

130/2015. (XI.23.) képviselő-testületi határozat
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131/2015. (XI.23.) képviselő-testületi határozat

132/2015. (XI.23.) képviselő-testületi határozat

Heidident Korlátolt Felelősségű Társasággal
fogászati alapellátás feladataira feladatellátásielőszerződés
Makó-Térségi Víziközmű Kft. által
működtetett saját vízmű vagyon kivásárlása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének közmeghallgatással
egybekötött 2015. november 23-án 13,00 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 önkormányzati 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.
Lakosság részéről megjelent: 2 fő érdeklődő
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 ülés határozatképes, azt
megnyitom.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolom Trembeczky Károlyt és Runákné Gulácsi Krisztinát
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 Trembeczky Károly és Runákné Gulácsi Krisztina legyen,
kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
125/2015. (XI.23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. november 23-án
tartott ülése jegyzőkönyv hitelesítőjének Trembeczky Károly és Runákné
Gulácsi Krisztina képviselőket megválasztotta.
Felelős: Gyarmati András polgármester
Határidő: azonnal
Gyarmati András polgármester: A meghívóban kiküldött napirenddel kapcsolatosan, mint
ahogy az együttes bizottsági ülésen is tettem, módosító indítványra teszek javaslatot.
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Javasolom, hogy a közterületek elnevezéséről szóló előterjesztésünket a korábbi
beszélgetésünkben elhangzott indokok alapján vegyük le napirendről. Ennek megfelelően a
fogászati alapellátással kapcsolatos előterjesztés 2.5–ra módosul, mert 2.4.-re bejön a
Csanádpalotai Gyermekjóléti Társulás Megállapodásának módosítása és 2.6. a vízmű vagyon
emeltösszegű kivásárlásával kapcsolatos előterjesztés.
Napirendi javaslat
1. Polgármesteri tájékoztató
3. Előterjesztések
3.1. Önkormányzati SZMSZ módosítása
3.2. Törvényességi észrevétel - Kommunális adórendelet megalkotása
3.3. Beszámoló Nagylak község környezeti állapotáról
3.4. Szóbeli előterjesztés a Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti
Önkormányzati Társulási Megállapodásának módosítása
3.5. Szóbeli előterjesztés a fogászati alapellátás feladataira feladat-ellátási előszerződés
3.6. Makó-Térségi Víziközmű Kft. által működtetett saját vízmű vagyon kivásárlása
4. Interpellációk
5. Zárt ülés
Megkérdezem, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata, észrevétele ezzel kapcsolatban.
Gyarmati András polgármester: Nincs. Kérem a képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a
napirendet, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
126/2015. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Napirend elfogadása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete közmeghallgatással egybekötött
2015. november 23.-i soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Polgármesteri tájékoztató
2. Előterjesztések
2.1.
Önkormányzati SZMSZ módosítása
2.2.
Törvényességi észrevétel - Kommunális adórendelet megalkotása
2.3.
Beszámoló Nagylak község környezeti állapotáról
2.4.
Szóbeli előterjesztés a Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti
Önkormányzati Társulási Megállapodásának módosítása
2.5.
Szóbeli előterjesztés a fogászati alapellátás feladataira feladat-ellátási
előszerződés
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2.6.
Makó-Térségi Víziközmű Kft. által működtetett saját vízmű vagyon
kivásárlása
3. Interpellációk
4. Zárt ülés
Felelős: Gyarmati András polgármester
Határidő: azonnal
1. sz. n a p i r e n d: Polgármesteri tájékoztató
Gyarmati András polgármester: Egyebekben szeretném tájékoztatni a testületet a
forgalommal kapcsolatos fejleményekről, a HRK parancsnoki változásról, illetve a tűzifáról.
Megkérdezem a képviselőket, hogy van e kérdés, észrevétel az írásban kiadott tájékoztatóval
kapcsolatban? Kérem, hogy dátumra hivatkozzanak.
Runákné Gulácsi Krisztina képviselő: November 10-én, mi volt a konkrétum a további
működésre vonatkozóan?
Trembeczky Károly képviselő: November 5-én az informális beszélgetés kapcsán szóba
került a sofőr, illetőleg a kísérő személye. A kísérőt alkalmazottként, vagy közhasznúként
foglalkoztatjuk majd? Mint korábban jeleztem, fenntartásaim vannak a sofőr személyével
kapcsolatosan. Azért mondom el ezt most, mert az informális beszélgetésről nem készült
jegyzőkönyv. Szeretném, ha a véleményem a jegyzőkönyve bekerülne, mert számtalan
megkeresés érkezett hozzám, hogy az ő alkalmazása aggályokat vet föl néhány személy
részéről. Nem szívesen látják a jármű vezetésében egészségi állapota kapcsán, valamint, hogy
nyugdíjas. Illetőleg fiatal munkaképes korú ember is van a településen, aki a gépjármű
vezetését el tudná látni. Erre várnám a polgármester úr válaszát.
Gyarmati András polgármester: Ezzel kezdeném a válaszomat. A kísérő személyét illetően
6 órás foglalkoztatásban terveztük, ami 3 tevékenységből tevődik össze. A könyvtár ellátása,
ami heti 12 óra jelenleg, de január 1-jétől föl akarják emelni, heti 16 órára. Az ifjúsági klub
üzemeltetése, illetve a gyerekek szállításánál a busz kísérete. Így tevődik össze a 6 óra. A
fizetése bruttó 82-83 e forint, ennek a nettó összege körülbelül 63-64 e forint. A sofőr
személyét illetően, miután ő valóban nyugdíjas, ezért az anyagiakról beszélek először. Azt
kérte, ha elvállalja az ő nyugdíját illetően, ne okozzon neki hátrányt. Vighné kolléganőm
készített egy számítást, amennyiben lesz ebből valami, messze alatta marad annak az
összeghatárnak, ami az ő nyugdíját sérthetné, vagyis választania kellene, hogy sofőr, vagy
nyugdíjas. Órabérben egyeztem meg vele, ami kb. 643,-Ft/óra. Felmerült nyilván a felelősség
kérdése is, hiszen mégis gyerekeket szállít. A személyét illetően igen, én hallottam róla, hogy
van egy másik fiatalember aki, számításba jöhetne. Azt gondolom, hogy ide, erre a célra egy
olyan embert kellett találnom, aki bármikor mozdítható, aki józan életű, aki felelősségteljes,
és ha rábízok egy csapatot, egy csoportot, egészen biztos lehetek abban, hogy el fogja látni a
feladatot, és nem lesz semmi probléma. Ráadásul az ő jártassága ezen a téren
megkérdőjelezhetetlen. Tudom, hallottam azokról a pletykákról, hogy ő szívbeteg és miért
kellett rábízni ezt a tevékenységet, de Rózsika képviselő társam ki fog javítani, ha nem jól
gondolom, egy ilyen értágító berendezés beültetése nem egy szívműtétet jelent és messze
elmarad attól, hogy szívbeteg. Úgy gondoltam, hogy az én felelősségem ennek a
munkatársnak a megtalálása és megbízása. Eseti megbízásról van szó, ami azt jelenti, hogy ő
jegyzi a menetlevél alapján, mikor, mennyit foglalkozott ezzel a feladatával, és összeadjuk a
hónap végén az óraszámot. Ennek megfelelően fogom azt leigazolni és kifizetni. Úgy
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gondolom, hogy ennél tisztességesebb, korrektebb, az önkormányzat szempontjából
gazdaságosabb megoldást nem lehetett volna erre a célra találni.
Krisztina képviselő társam kérdésére a válaszom, nem most kezdődött ez a dolog. Nem
először kaptunk olyan híreket, hogy nem biztos, hogy mindig minden oda lett könyvelve,
ahová kellett volna könyvelni. Mi polgármesterek, ezt szóvá tettük. A válasz természetesen az
volt, hogy bármikor, bármit megkaphatunk, de valahogy soha nem került erre sor.
Locskai Zoltán alpolgármester: Volt ennek a bizalomvesztésnek forintosítható alapja
Nagylak vonatkozásában?
Gyarmati András polgármester: Részünkről nem volt, de 4 településnek igen. Rendben
van-e a kérdésekre a válasz? Trembeczky képviselő társam?
Trembeczky Károly képviselő: Én savanyúan állok polgármester úr döntéséhez, amit
elfogadok. De a településen 1-2-3 olyan személy van, aki munkanélküli, közhasznú munkás
és a feladat ellátására rátermett.
Gyarmati András polgármester: Más kérdés?
Runákné Gulácsi Krisztina képviselő: Ha jól olvastam, akkor gyakorlatilag várjuk a
visszautasítás után új helyre megküldött megkeresésre a választ az úttal kapcsolatosan?
Esetlegesen, ha megérkezik, kaphatunk erről majd tájékoztatást?
Gyarmati András polgármester: Természetesen. Az egyebekben majd jobban kibontom ezt
is.
Megkérdezem, hogy van-e még kérdés, vagy hozzászólás a tájékoztatóval kapcsolatban.
Mivel nincs, kérem a képviselő-testületet, hogy szavazzon a tájékoztatóról.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
127/2015. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Polgármesteri tájékoztató
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester két ülés
közötti eseményekről szóló tájékoztatóját megtárgyalta, azt elfogadja.
A határozatról értesül: Gyarmati András polgármester
Határidő: azonnal
2. sz. n a p i r e n d: Előterjesztések
2.1 Önkormányzati SZMSZ módosítása
Gyarmati András polgármester: Az SZMSZ módosításáról szóló előterjesztést a két
bizottság megtárgyalta és egyhangúlag javasolják a testületnek elfogadásra. Hozzáfűzni
valóm nincsen, kérdezem jegyző asszonyt van-e kiegészítése?
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Nincs.
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Gyarmati András polgármester: További kérdés, észrevétel fölmerült-e az előterjesztéssel
kapcsolatosan? Megállapítom, hogy nem. Kérem, szavazzunk. Aki az SZMSZ módosítással
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, az alábbi rendeletet alkotta:
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2015. (XI. 24.)
önkormányzati rendelete
a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 11/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)
2.2. Törvényességi észrevétel - Kommunális adórendelet megalkotása
Gyarmati András polgármester: Következő előterjesztés a törvényességi észrevétel a
kommunális adó rendelettel kapcsolatosan. A pénzügyi és szociális bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolja. Az együttes ülésen elhangzottakat kérem a jegyzőkönyve átemelni.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A kormányhivatal munkatervében szerepelt, hogy
minden települési önkormányzat helyi adórendeletét felül kell vizsgálniuk. Ezzel
kapcsolatosan született egy összegfoglaló anyag, melyet velünk a jegyzői értekezleten
ismertettek is. Nálunk a kommunális adó rendelettel kapcsolatosan volt kifogás, mert úgy
szerepelt a rendeletben, hogy ingatlanonként kell megfizetni az adót, ez az adózás rendjéről
szóló törvénnyel, illetőleg a helyi adóról szóló törvénnyel nincs összhangban, adótárgyanként
kell meghatározni. Ennek a módosítása történt meg igazából. A rendelet-tervezetet elküldtem
a kormányhivatalba előzetes véleményezésre. Egyeztettem a törvényességi referenssel, aki
tájékoztatott, hogy a rendelet törvényességi szempontból teljesen megfelel, viszont
véleményük alapján, ha egy telken van lakóház is, akkor a telket és a lakóházat is kell
adóztatni, ami emelkedést jelenthet. Ez ügyben még egyeztetünk. Álláspontom szerint
viszont, ez a fajta értelmezés ez abban az esetben van, - mert arra is van lehetősége az
önkormányzatoknak, - ha építményadót vezetnek be. Az építményadóba viszont nyilván
valóan beletartozik a garázs, az üzlet, a műhely és a lakás stb. is. De a kommunális adónál én
azt gondolom, - és mivel a törvényességi referens sem mondta kifejezetten, hogy ezt így kell
értelmezni, - hogy a kommunális adónál a helyrajzi számot vesszük alapul, az egy ingatlannak
számít és a tulajdoni hányad az adó alapja.
Kolozsvári Rozália Pénzügyi Bizottság elnöke: Lényeg a lényeg, hogy maradhat, hogy
ingatlanonként fizetjük a kommunális adót.
Gyarmati András polgármester: Ebben a megfogalmazásban kell elfogadnunk, mert ők
ennek a hátterét nem ellenőrzik, mi ugyanígy fogjuk alkalmazni a technikát. Nem szeretnénk
a lakosságra újabb és újabb terheket kivetni. Marad az ingatlan.
Locskai Zoltán képviselő: Még egyszer a tisztán látás érdekében. Tehát amelyik lakó
rendelkezik egy ingatlannal, amelyiken van egy lakóház és abban él, de külön rendelkezik egy
külön telekkel egy másik utcában, másik házszámon, akkor ő most mennyit fizet?
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Gyarmati András polgármester: Ő kétszer fizet. A telek után is megfizetendő.
Locskai Zoltán képviselő: A telek után is. Ez eddig is így volt.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Igen. Említettem én is, hogy nem cél az adóemelés,
vagy új adó bevezetése.
Gyarmati András polgármester: Van-e ezzel kapcsolatosan újabban felmerült észrevétel?
Amennyiben nincs, kérem a testület tagjait, a kommunális adó rendelet elfogadásáról
kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, az alábbi rendeletet alkotta:
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2015. (XI. 24.)
önkormányzati rendelete
a magánszemélyek kommunális adójáról
(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)
2.4.Beszámoló Nagylak község környezeti állapotáról
Gyarmati András polgármester: A közterületek elnevezéséről szóló előterjesztést levettük
napirendről. Ezt követően a település környezeti állapotáról szóló előterjesztés következik,
amit minden évben felül kell vizsgálni és az új elemeket, változásokat át kell vezetni a
tájékoztatón. Kérdés, hozzászólás van-e?
Kolozsvári Rozália képviselő: A 7. oldalon van a köztisztaság és hulladékkezelésről szóló
fejezet, ahol az olvasható, hogy az egy főre jutó szilárd hulladék mennyisége 231,9 tonna. Ez
szerintem elírás, mert egy főre kivetítve ez nagyon sok lenne.
Gyarmati András polgármester: Ez kg lenne?
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Nem tudom, honnan vette Botás Nikoletta ügyintéző.
Gyarmati András polgármester: Akkor erre ki tud válaszolni, hogy ez mennyi?
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Nem tudok rá válaszolni, de valóban elírás.
Gyarmati András polgármester: Ezt az előterjesztést Botás Nikoletta építésügyi ügyintéző
készítette. Amikor jegyző asszony átküldte nekem, én nagyon sok információval
kiegészítettem. Az ügyintéző nyilván ezekről nem tudhatott, de én mivel 9 éve
polgármesterként jelen vagyok a településen a folyamatokat is látva, az előzményeket is
tudva, nagyon sok mindennel kiegészítettem. A kérdésre viszont nem tudok választ adni.
Amikor megtudtuk, hogy ez az adat valóban mennyi, tájékoztatjuk a testületet.
Trembeczky Károly képviselő: Az 1. oldalon a település közigazgatási területe az előzőben
4,7 m2 km, itt jobb lenne a 470 ha megjelölés.
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Gyarmati András polgármester: Jogos. Igen. Tehát 470 ha, javítsuk ki.
Trembeczky Károly képviselő: A 4. oldal alján feljegyzést tettem, hogy a kamionforgalom a
napi 600-at megközelíti, miközben a 850-900-at is meghaladja.
Gyarmati András polgármester: Hogyan tudja a képviselő úr alátámasztani?
Trembeczky Károly képviselő: Statisztika. Reggel beszéltem erről Illgner Sándor
határrendésszel.
Gyarmati András polgármester: Egyetértek, javítsuk ki.
Trembeczky Károly képviselő: Eddig csak a levegőszennyezésről volt szó, de ilyen
kamionforgalomnál a zajterhelés is jelentős. Javasolom itt a vesszőt, és folytatni „ami jelentős
zajcsökkenéssel is jár” szöveggel. A természetvédelmi passzushoz, a mondat így szól
„Nagylak település a Körös-Maros Nemzeti Park területén található, ezen belül is a Maros
ártérben helyezkedik el.”
Gyarmati András polgármester: Én ezt a rész is kijavítottam jegyző asszony.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Én nem változtattam azon, amit polgármesterúr nekem
átküldött, akkor nem jót nézünk.
Trembeczky Károly képviselő: Lehet, hogy a régit nézem.
Gyarmati András polgármester: Ugyanígy észrevettem, és kijavítottam, hogy Nagylak nem
az ártérben található.
Trembeczky Károly képviselő: Bocsánat, az első példányból olvastam fel. E tárgykörben
nincs észrevételem.
Gyarmati András polgármester: A javításokat összefoglalva a 4,7 km2 helyett 470 ha, nem
az ártérben helyezkedik el Nagylak, hanem a Maros közvetlen közelében, illetve, hogy a
forgalom eléri a 850-900-at, ami jelentős zajterheléssel is jár. Eddig ez hangzott el érdemi
információként. Van-e még az anyaghoz kiegészítés?
Locskai Zoltán alpolgármester: Az első oldalon van a törvényi hivatkozás után a képviselőtestület évente tájékoztatja a lakosságot. Ez a tájékoztatás megtalálható, minek a keretében
szoktuk tájékoztatni a lakosokat?
Gyarmati András polgármester: Erről beszéltem az elején, ha emlékeznek a képviselők,
hogy most először van nálunk ilyen jellegű téma. Évente tájékoztatni kell a lakosságot, akár
egy közmeghallgatással egybekötött testületi ülés keretében. Itt hallhatja az, akit érdekel.
Sosem volt rá példa, hogy valaki azért jöjjön be, hogy erről tájékozódjon. Az lehetséges, hogy
kifüggesztjük a szokásos anyagaink mellé a hirdetőtáblára.
Locskai Zoltán alpolgármester: A harmadik oldalon lévő táblázat a közüzemi
ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások aránya. Magát a grafikont azt 2012-ig látom, ez
elég régen volt.
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Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A táblázat fölött olvasható, hogy ez a TEIR
adatbázisból készült és ott 2015-ös adatokként ezt jeleníti meg.
Gyarmati András polgármester: El tudom képzelni, hogy az óta nem volt változás.
Locskai Zoltán alpolgármester: Szerintem biztos volt.
Gyarmati András polgármester: Ebből nekem az a tanulság jegyző asszony, hogy ha
magyarcsanádi munkatársak közül készít valaki egy előterjesztést, akkor kérem, hogy az
ügyintéző legyen itt, hogy a felmerült kérdésekre tudjon válaszolni.
Vighné Ménesi Zsuzanna főkönyvi könyvelő: A TEIR rendszerben a legaktuálisabb adatok
2013-as adatok. Ez egy központilag fölállított rendszer és 2014-es adatok csak olyanok
vannak, mint a foglalkoztatás és a lakosságszám. Azon adatok, amelyek statisztikából
származnak azok 2012-es adatok.
Locskai Zoltán alpolgármester: A levegőszennyezéssel kapcsolatosan elhangzottak adatok a
a településen áthaladó kamionok számáról, de van-e az önkormányzatnak terve, elképzelése
arra vonatkozólag, ha egy esetleges veszélyes hulladékokkal…
Gyarmati András polgármester: Nem hulladék, hanem veszélyes anyagokat „ÁDR” szállító
kamionok.
Locskai Zoltán alpolgármester: Bocsánat, veszélyes anyagokat szállító kamion balesetet
szenved.
Gyarmati András polgármester: Abszolút katasztrófavédelmi feladat.
Vighné Ménesi Zsuzanna főkönyvi könyvelő: Vízkár-elhárítási tervünk és veszély-elhárítási
tervünk van, amit a katasztrófavédelmi igazgatóság felügyeletével készült el és mindenfajta
veszélyhelyzetre kidolgozott forgatókönyve van.
Gyarmati András polgármester: De ne vezessük félre a képviselőket, mert ez a belső
mozgósításra vonatkozik. Az, hogy konkrétan milyen beavatkozás szükséges, az csak a
katasztrófavédelem és senki másra nem tartozik. Azt kérem a munkatársaktól, hogy a
kiegészítésekkel kérem ide a faliújságra kifüggeszteni. Más észrevétel, kérdés? Nincs. Akkor
az elhangzott kiegészítésekkel kérem az előterjesztést elfogadni.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
128/2015. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Beszámoló Nagylak község környezeti állapotáról
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LII. Törvény 46. § e) pontja, valamint az
51. § (3) bekezdése alapján Nagylak község környezeti állapotának
alakulásáról szóló beszámolót megtárgyalta, és a módosításokkal azt elfogadja.
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Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
2.5. Szóbeli előterjesztés a Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati
Társulási Megállapodásának módosítása
Gyarmati András polgármester: A módosításra Magyarcsanád kilépése miatt van szükség.
Van-e kérdés, észrevétel? Nincs. Kérem, szavazzuk meg.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
129/2015. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodás 2016. január 1-tól érvénybe lépő módosításainak elfogadása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csanádpalota Térségi Szociális és
Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását (továbbiakban: Társulási
Megállapodás) 2016. január 1. napjával az alábbiak szerint módosítja.
1.
Az I. A társulás neve, székhelye, döntéshozó szerve cím 3.) a.) pont „ Perleczki Béláné”
szövegrész helyébe „Csirik László” szövegrész lép.

2.
Az I. A társulás neve, székhelye, döntéshozó szerve cím 3.) f.) ponthoz tartozó szövegrész
törlésre kerül.
3.
Az I. A társulás neve, székhelye, döntéshozó szerve cím 4.) ponthoz tartozó szövegrész
helyébe az alábbi szövegrész lép
1.) A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma (2015. január 1-jei adat):
a.) Ambrózfalva
517 fő
b.) Csanádalberti
466 fő
c.) Csanádpalota
2.971 fő
d.) Királyhegyes
655 fő
e.) Kövegy
404 fő
f.) Nagyér
571 fő
g.) Nagylak
547 fő
h.) Pitvaros
1.482 fő
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4.
Az I. A társulás neve, székhelye, döntéshozó szerve cím 5.) f.) ponthoz tartozó szövegrésze
törlésre kerülnek.
5.
Az I. A társulás neve, székhelye, döntéshozó szerve cím 9.) pont 107052 Házi
segítségnyújtás kormányzati funkció meghatározása szövegrész helyébe az alábbi szövegrész
lép:
„ a legfeljebb napi 4 órás gondozási igényű személy részére nyújtott, alapvető gondozási,
ápolási feladatokat, önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás
körülményeinek megtartásában való közreműködést, a vészhelyzetek kialakulásának
megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást magában foglaló házi
segítségnyújtással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Feladatmutató:
ellátottak száma a tárgyévben (fő) „
6.
A III. A Társulás döntéshozó szerve cím 5.) b.) ponthoz tartozó szövegrész helyébe a
következő szövegrész kerül:
A Társulási Tanács elnökének feladatai különösen:
- összehívja és vezeti a Társulási Tanács üléseit,
- tárgyalásra előkészíti a napirendeket, előterjeszti az azokra vonatkozó javaslatokat,
- képviseli a Társulást,
- a gyakorolja az utalványozási jogot,
- A társult önkormányzatokkal együttműködve elkészíti a Társulás és a Társulás által
fenntartott intézmény éves költségvetését, azok évközi módosításait, a költségvetési
beszámolókat, zárszámadásokat (továbbiakban: pénzügyi alapdokumentumok) és azokat a
Társulási Tanács elé terjeszti,
- A társult önkormányzatokkal együttműködve előkészíti a Társulási Megállapodás
módosításait és a Társulási Tanács által fenntartott intézmény alapító okiratának szükség
szerinti módosításait (továbbiakban: fenntartói alapdokumentumok) és azokat jóváhagyásra a
döntési hatáskörrel rendelkező elé terjeszti.
- Intézkedik a Társulás, valamint a fenntartott intézmény adataiban bekövetkezett változások
törzskönyvi átvezetéséről, nyilvántartásba vételéről.
7.
A IV. A Társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatos rendelkezések
pontok helyébe a következő 4.) – 5.) pontok kerülnek:

cím 4-8 )

13

4.)A Társulás tagjai a Társulás és a fenntartott intézmény munkaszervezeti adminisztrációs
feladatainak ellátására munkaszervezeti hozzájárulást fizetnek az alábbi megosztásban:
-

Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat költségvetésének 2,5 %-át a feladatellátásban
résztvevő önkormányzatok fizetik lakosságarányosan

-

Szociális étkezetés költségvetésének 1,5 %-át a feladatellátásban résztvevő
önkormányzatok fizetik a saját ellátottaikra elfogadott költségvetés alapján

-

Házi segítségnyújtás költségvetésének 2,5 %-át a feladatellátásban résztvevő
önkormányzatok fizetik a saját ellátottakra elfogadott költségvetés alapján

-

Nappali ellátás költségvetésének 2,5 %-át a feladatellátásban
önkormányzatok fizetik a saját ellátottaikra elfogadott költségvetés alapján

-

Naplemente Idősek Gondozóháza költségvetésének 2,5 %-át Csanádpalota város
önkormányzat fizeti

-

Fizikoterápia költségvetésének 2,5 %-át Csanádpalota város önkormányzat fizeti

-

Védőnői szolgálat költségvetésének 2,5 %-át Csanádpalota város és Kövegy község
önkormányzata fizeti lakosságarányosan.

résztvevő

5.) A munkaszervezeti hozzájárulás összegét a Társulás tagjai a Társulás által kibocsájtott
száma alapján tárgyhónap 10. napjáig utalják át a Társulási Tanács számlájára, amelyet a
Társulás a Hivatal által kibocsájtott száma alapján, havonta, a tárgyhó 15. napjáig utalja át a
munkaszervezeti feladatokat ellátó
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal
pénzforgalmi számlájára.
8.
A VI. A Társulás általános rendjétől eltérő feladatellátás módja cím 1.) e) pont törlésre kerül.
9.
A VI. A Társulás általános rendjétől eltérő feladatellátás módja cím 3.) pontja az következő
g.) alponttal egészül ki:
„g.) Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete”
10.
A VII. A közösen fenntartott intézmény működtetésével kapcsolatos költségek viselése cím
1.)-5.) pontjai helyébe a következő 1. – 7.) pontok lépnek:
1.) A közösen fenntartott Intézmény működtetésének fedezeteként elsődlegesen a
mindenkor hatályos költségvetési törvényben meghatározott feladatalapú támogatás és
az Intézmény saját bevétele szolgál. Az Intézmény éves költségvetését, és évközi
módosításait szakfeladatonkénti és településenkénti bontásban és összefoglalóan is el
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kell elkészíteni, annak érdekében, hogy az egyes feladatok ellátásához szükséges
előirányzatok kimutathatók legyenek.
2.) Az intézmény költségvetésének tervezése során a feladatalapú támogatás összegét az
intézményegységek, illetve feladatok között az alábbiak szerint kell felosztani:
a.) A Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálatra jutó feladatalapú támogatás összegét
az intézmény költségvetésében a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
intézményegységénél kell bevételként figyelembe venni.
b.) A szociális étkeztetés, házi segítésnyújtás és nappali ellátásra jutó feladatalapú
támogatások összegét az intézmény költségvetésében településenként,
szakfeladatonként az ellátottak száma szerint kell bevételként figyelembe venni.
c.) A Naplemente Idősek Gondozóháza feladatalapú támogatás összegét az intézmény
költségvetésének ezen intézményegységénél kell bevételként figyelembe venni.
d.) A védőnői szolgálat OEP finanszírozásának összegét az intézmény
költségvetésének ezen szakfeladatán kell bevételként figyelembe venni.
3.) Az OEP által nem finanszírozott fizikoterápia kiadásait Csanádpalota Város
Önkormányzata fizeti.
4.) A működési kiadások (személyi juttatás, az azt terhelő szociális hozzájárulási adó és
dologi kiadások) feladatalapú finanszírozással és saját bevétellel nem fedezett
részének megfizetése a társult tagok részéről az alábbiak szerint történik:
a.)
A Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat kiadásait a feladatellátásban
résztvevő önkormányzatok lakosságarányosan fizetik.
b.) Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás és nappali ellátásra jutó kiadásokat a
feladatellátásban résztvevő önkormányzatok fizetik a közigazgatási területükön
ellátottak számának figyelembevételével.
c.) A Naplemente Idősek Gondozóháza intézményegység kiadási előirányzatának
feladatalapú támogatással és saját bevétellel nem fedezett részét Csanádpalota város
Önkormányzata fizeti.
d.) A védőnői szolgálat működésének kiadásait Csanádpalota város és Kövegy község
Önkormányzata fizeti lakosságarányosan.
5.) Társult önkormányzatok az intézmény vezetőjének személyi juttatását, az azt terhelő
szociális hozzájárulási adót és kizárólag a vezetői munkájával kapcsolatban felmerülő dologi
kiadásokat (pl. telefonszámla, továbbképzési költség, stb.) egymás között az alábbi arányban
osztják fel és fizetik meg:
a.) Társult Önkormányzatok - a b.) és c.) pontban foglaltak kivételével – a kiadások
2/16-od részét fizetik,
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b.) Csanádpalota város Önkormányzata a kiadások 3/16 –od részét fizeti,
c.) Nagylak község Önkormányzata a kiadások 1/16-od részét fizeti.
6.) Az intézmény működési hozzájárulásának tárgyhavi összegét a Társulás tagjai a Társulás
által kiállított számla alapján a tárgyhó 10. napjáig utalják át a Társulás számlájára. A
Társulás fenntartói finanszírozás keretében azt havonta, a tárgyhó 15. napjáig utalja át az
Intézmény pénzforgalmi számlájára.
7.) A munkaszervezeti feladatokat ellátó Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi Csoportja negyedévente, a negyedévet követő hónap 25. napjáig elszámolást készít
a tagok részére a bevételek-kiadások alakulásáról.
11.
A IX. A társulás vagyona, a vagyonátadás feltételei cím 3.) pont „Fontana Credit” szövegrész
helyébe „PILLÉR” szövegrész lép:

12.
A IX. A társulás vagyona, a vagyonátadás feltételei cím 3.) pont „ az államháztartás
szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm.
rendelet” szövegrész helyébe „az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm.
rendelet” szövegrész lép.
13.
IX. A társulás vagyona, a vagyonátadás feltételei cím 5.) d) pont „175 hrszám alatt felvett,
Királyhegyes, Kossuth utca 41. szám alatti ingatlanban biztosított 20 m2 területű helyiség”
szövegrész helyébe a
„180. hrsz. alatt felvett, Királyhegyes, Jókai u. 38. sz. alatti ingatlanban biztosított 50 m2
területű helyiség” szövegrész lép.
14.
IX. A társulás vagyona, a vagyonátadás feltételei cím 5.) f) pont szövegrésze törlésre kerül.
15.
IX. A társulás vagyona, a vagyonátadás feltételei cím 5.) g) pont „181/2 hrszám alatt felvett,
Nagylak, Nyárfa sor 21. szám alatti ingatlanban biztosított 15 m2 területű helyiség”
szövegrész helyébe a
„15. hrszám alatt felvett, Nagylak, Petőfi u. 14. szám alatti ingatlanban biztosított 20 m2
területű helyiség” szövegrész lép.
16.
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IX. A társulás vagyona, a vagyonátadás feltételei cím 5.) pont a következő, i) ponttal egészül
ki:
„i.) Kövegy Község Önkormányzatának könyvviteli nyilvántartásában szereplő, Kövegy
Község Önkormányzata tulajdonát képező, a kövegyi ingatlannyilvántartásban 95. hrsz. alatt
felvett, Kövegy, Kossuth u. 29. sz. alatti ingatlanban biztosított 16 m2 területű helyiség”.
17.
A IX. A társulás vagyona, a vagyonátadás feltételei cím 6.) pont „a.)-h.) „ szövegrésze
helyébe az „a.)-i.)” szövegrész kerül.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések
megtételére.
Felelős: Gyarmati András polgármester, Határidő: 2015. november 30.
A határozatról értesül:
1. Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2 példányban
2. Irattár

Gyarmati András polgármester: A 2. számú határozati javaslat az engedély megkérése
érdekében egységes szerkezetben kell benyújtania a megállapodást Csanádpalota
Önkormányzatának a Kincstárhoz. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Nincs. Akkor kérem,
szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
130/2015. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás
Egységes Szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadása
határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csanádpalota Térségi Szociális és
Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás
Egységes Szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodását az alábbiak szerint fogadja el:
Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodás
egységes szerkezetben foglalt szövege
I. A társulás neve, székhelye, döntéshozó szerve
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1.) A Társulás neve: Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati
Társulás
2.) A Társulás székhelye: 6913. Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
3.) A Társulás tagjainak neve és székhelye, képviselője:
a.) Ambrózfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Székhelye: 6916 Ambrózfalva, Dózsa György utca 1.
Képviselője: 1Csirik László polgármester
b.) Csanádalberti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Székhelye: 6915 Csanádalberti, Fő u. 30.
Képviselője: Csjernyik Zoltán polgármester
c.) Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testület
Székhelye: 6913. Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
Képviselője: Kovács Sándor polgármester
d.) Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Székhelye:6911 Királyhegyes, Jókai u. 38.
Képviselője: Horváth Lajos polgármester
e.) Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Székhelye: 6912. Kövegy, Kossuth u. 29.
Képviselője: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
f.) 2
g.) Nagyér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Székhelye: 6917 Nagyér, Szabadság utca 33.
Képviselője: Lőrincz Tibor polgármester
h.) Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Székhelye: 6933 Nagylak, Petőfi u. 14.
Képviselője: Gyarmati András polgármester
i.) Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Székhelye: 6914 Pitvaros, Kossuth u. 30.
Képviselője: Radó Tibor polgármester
4.) 3A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma (2015. január 1-jei adat):

1

Megállapította Ambrózfalva község Önkormányzatának Képviselő-testülete ../2015.(…….),
Csanádalberti
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
../2015.(…….), Csanádpalota Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete ../2015.(…… ) Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ../2015.(…….)
Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ../2015.(…….), Nagylak Község Önkormányzatának
képviselő-testülete ../2015.(…….) Nagyér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ../2015.(…….)
Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete../2015.(…….) határozatai. Hatályos: 2016. január 1.
2
Megállapította Ambrózfalva község Önkormányzatának Képviselő-testülete ../2015.(…….),
Csanádalberti
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
../2015.(…….), Csanádpalota Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete ../2015.(…… ) Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ../2015.(…….)
Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ../2015.(…….), Nagylak Község Önkormányzatának
képviselő-testülete ../2015.(…….) Nagyér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ../2015.(…….)
Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete../2015.(…….) határozatai. Hatályos: 2016. január 1.
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a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)
g.)
h.)

Ambrózfalva
Csanádalberti
Csanádpalota
Királyhegyes
Kövegy
Nagyér
Nagylak
Pitvaros

517 fő
466 fő
2.971 fő
655 fő
404 fő
571 fő
547 fő
1.482 fő

5.) A Társulás irányítói joggal felruházott alapító szerve:
a.) Ambrózfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Székhelye: 6916 Ambrózfalva, Dózsa György utca 1.
b.) Csanádalberti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Székhelye: 6915 Csanádalberti, Fő u. 30.
c.) Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Székhelye: 6913. Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
d.) Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Székhelye:6911 Királyhegyes, Jókai u. 38.
e.) Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Székhelye: 6912. Kövegy, Kossuth u. 29.
f.) 4
g.) Nagyér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Székhelye: 6917 Nagyér, Szabadság utca 33.
h.) Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Székhelye: 6933 Nagylak, Petőfi u. 14.
i.) Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Székhelye: 6914 Pitvaros, Kossuth u. 30.
6.) A Társulás törvényességi felügyelete:
A Társulás működése felett a törvényességi felügyeletet a Csongrád Megyei
Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárás keretében gyakorolja.
3

Megállapította Ambrózfalva község Önkormányzatának Képviselő-testülete ../2015.(…….),
Csanádalberti
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
../2015.(…….), Csanádpalota Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete ../2015.(…… ) Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ../2015.(…….)
Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ../2015.(…….), Nagylak Község Önkormányzatának
képviselő-testülete ../2015.(…….) Nagyér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ../2015.(…….)
Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete../2015.(…….) határozatai. Hatályos: 2016. január 1.
4

Megállapította Ambrózfalva község Önkormányzatának Képviselő-testülete ../2015.(…….),
Csanádalberti
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
../2015.(…….), Csanádpalota Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete ../2015.(…… ) Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ../2015.(…….)
Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ../2015.(…….), Nagylak Község Önkormányzatának
képviselő-testülete ../2015.(…….) Nagyér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ../2015.(…….)
Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete../2015.(…….) határozatai. Hatályos: 2016. január 1.
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7.) A Társulás jogállása: Jogi személyiséggel rendelkező társulás.
Nem költségvetési szerv törzskönyvi jogi személy.
8.) A társulás alaptevékenysége:
841317 Többcélú, fejlesztési projekt igazgatása
9.) A Társulás Kormányzati funkció kódja:
011130 Önkormányzatok és önkormányzati Hivatalok jogalkotói és
általános igazgatási tevékenysége
- az önkormányzatok képviselőtestületeinek, bizottságainak működésével összefüggő
feladatok, valamint az önkormányzati hivatalok és társulások igazgatási szervei
általános igazgatási feladatainak ellátása.
072450 Fizikoterápiás szolgáltatások
- az orvosi, szakorvosi, háziorvosi tevékenységen kívüli, jogilag engedélyezett humánegészségügyi tevékenységként végzett fizikoterápiás szolgáltatásokkal összefüggő
feladatok ellátása.
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozása
- a gyermekvállalás optimális körülményeinek elősegítése céljából az anya
fogamzás előtti gondozásával, a genetikai tanácsadással, a termékenységi ciklus
alatti gondozással, a családtervezési ismeretek és a fogamzásgátló módszerek
megismertetésével, valamint a nők fokozott védelméhez szükséges összetett
megelőzési tevékenységgel, egészségvédelemmel, valamint
az anya és a 0-3 éves
gyermek védőnői gondozásával összefüggő feladatok ellátása.
074032 Ifjúsági- egészségügyi gondozás
- az iskola-egészségügyi ellátással,
- a védőnői gondozásával,
- a 3-18 éves korú gyermekek egyéb ifjúság-egészségügyi gondozásával összefüggő
feladatok ellátása.

102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása
- az önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen
gondoskodni nem képes időskorúak legfeljebb egyévi időtartamú, átmeneti jellegű
teljes körű ellátásával, támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések
teljesítése.
- Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét a 873012 szakfeladatokon el kell számolni.
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
102030 Időskorúak, demens betegek nappali ellátása
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- a saját otthonukban élő, idős koruk vagy demenciájuk miatt szociális és mentális
támogatásra szoruló, önmagukról való gondoskodásra részben képes személyek
intézményi napközbeni ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok
ellátása, kifizetések teljesítése.
- Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét a 881011-881012 szakfeladatokon el kell számolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
107051 Szociális étkeztetés
- a koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai vagy
szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk miatt önmaguk, illetve eltartottjaik részére
tartósan vagy átmeneti jelleggel étkezés biztosítására nem képes személyeknek
nyújtott legalább napi egyszeri meleg étkezésével összefüggő feladatok ellátása,
kifizetések teljesítése.
- Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét a 889921 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

107052 Házi segítségnyújtás
5
- a legfeljebb napi 4 órás gondozási igényű személy részére nyújtott, alapvető
gondozási, ápolási feladatokat, önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és
lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, a
vészhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való
segítségnyújtást magában foglaló házi segítségnyújtással összefüggő feladatok
ellátása, kifizetések teljesítése. Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
107054 Családsegítés
- a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítségre szoruló személyek és családok számára az ilyen helyzethez vezető okok, a
krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából
nyújtott szolgáltatással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások

5

Megállapította Ambrózfalva község Önkormányzatának Képviselő-testülete ../2015.(…….),
Csanádalberti
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
../2015.(…….), Csanádpalota Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete ../2015.(…… ) Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ../2015.(…….)
Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ../2015.(…….), Nagylak Község Önkormányzatának
képviselő-testülete ../2015.(…….) Nagyér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ../2015.(…….)
Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete../2015.(…….) határozatai. Hatályos: 2016. január 1.
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- a Gyvt.-ben meghatározott gyermekjóléti szolgáltatással, a Biztos Kezdet Gyerekház
szolgáltatással, a gyermekjóléti központ keretében végzett kórházi szociális munkával,
utcai, lakótelepi szociális munkával, a kapcsolattartási ügyelettel, a gyermekjóléti
szolgálat által végzett iskolai szociális munkával összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét az ott meghatározott tevékenységek tekintetében a
889201-889205 és a 889207 szakfeladatokon el kell számolni.
10.) A Társulás vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
II. A Társulás által ellátott feladat és hatáskörök:
1.) A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök
a.) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szt.) 62. §-ában meghatározott étkeztetés
b.) Szt. 63. §-ában meghatározott házi segítségnyújtás
c.) Szt. 64. §.ában meghatározott családsegítés
d.) Szt. 65/F §-ában meghatározott idősek nappali ellátása,
e.) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI..
törvény 39 és 40 §-aiban meghatározott gyermekjóléti szolgáltatási feladatok,
f.) Szt. 80 §. (3) bekezdés a.) pontjában meghatározott időskorúak gondozóháza,
g.) fizikoterápia
h.) védőnői ellátás
2.) A Társulás általános rendjéről eltérő feladatellátás módját a Társulási megállapodás
IV. Fejezete tartalmazza.
3.) A Társulás az 1.) pontban felsorolt feladatokat közösen alapított intézmény
fenntartásával látja el.

III. A Társulás döntéshozó szerve:
1.) A Társulási Tanács
a.) A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely a társult önkormányzatok
által delegált tagokból áll.
b.) A Társulási Tanács minden tagjának egy és egyenértékű szavazata van.
c.) A Társulás bélyegzője: Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti
Önkormányzati Társulás” feliratú körbélyegző, középen a székhely megjelölése.
2.) A Társulási Tanács döntéshozatalának módja:
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a.) A Társulási Tanácsot az elnök hívja össze és vezeti annak tanácskozását. A
Társulási Tanácsot szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal össze kell
hívni. A Társulási Tanácsot össze kell hívni a társulás tagjai egynegyedének –
napirendet tartalmazó – indítványára, valamint a helyi önkormányzatok
törvényességi ellenőrzéséért felelő szerv kezdeményezésére.
b.) A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van.
c.) Társulási Tanács tagját - akadályoztatása esetén – a társult önkormányzat
Képviselő-testületétől
kapott
meghatalmazással
rendelkező
személy
helyettesítheti.
d.) A Társulási Tanács döntéseit nyílt szavazással, határozati formában- a 3.) pontban
foglaltak kivételével – egyszerű szótöbbséggel hozza.
3.) Minősített döntéshozatal esetei:
a.) A Társulási Tanács minősített többséggel hozott döntése szükséges
aa.) Költségvetési szerv alapításához, átszervezéséhez, megszüntetéséhez,
ab.) Az általa alapított költségvetési szerv költségvetésének jóváhagyásához,
módosításához és zárszámadásának jóváhagyásához,
ac) Az általa alapított költségvetési szerv vezetőjének megbízásához, a megbízás
visszavonásához, fegyelmi eljárás megindításához és a fegyelmi büntetés
kiszabásához,
ad.) Társuláshoz történő csatlakozási szándék elfogadásához,
ae.) Tag kizárásához,
ac.) Hitelfelvételhez,
b.) A minősített többséghez a Társulási Tanács tagjai több mint felének igen szavazata
szükséges azzal az együttes feltétellel, hogy az általuk képviselt települések
együttes lakosságszámának meg kell haladnia a társulásban résztvevő települések
lakosságszámának több mint felét.

4.) A Társulási Tanács jegyzőkönyve
a.) A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia
kell:
-

a Társulási Tanács ülésének helyét, idejét,
meghívottak és a meghívottakból jelenlévők nevét,
a javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendeket,
előterjesztéseket,
az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük jogcímét, a
hozzászólásuk, továbbá az ülésen elhangzottak lényegét,
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-

a szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát,
döntéshozatalban résztvevők számát,
a szavazás számszerű eredményét,
hozott döntéseket.

b.) A jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke és a társulási tanács által esetenként
választott tag írja alá.
c.) A jegyzőkönyv elkészítéséről a társulás székhely településének jegyzője
gondoskodik. A jegyzőkönyvet 15 napon belül a Csongrád Megyei
Kormányhivatalnak meg kell küldeni.
5.) A Társulási Tanács elnöke, a Társulás ellenőrző szerve
a.) A Társulási Tanács elnökét a Társulási Tanács tagjai közül maga választja az
önkormányzati ciklussal azonos időtartamra.
b.) 6A Társulási Tanács elnökének feladatai különösen:
- összehívja és vezeti a Társulási Tanács üléseit,
- tárgyalásra előkészíti a napirendeket, előterjeszti az azokra vonatkozó
javaslatokat,
- képviseli a Társulást,
- a gyakorolja az utalványozási jogot,
- A társult önkormányzatokkal együttműködve elkészíti a Társulás és a által
fenntartott intézmény éves költségvetését, azok évközi módosításait, a
költségvetési beszámolókat, zárszámadásokat (továbbiakban: pénzügyi
alapdokumentumok) és azokat a Társulási Tanács elé terjeszti,
- A társult önkormányzatokkal együttműködve előkészíti a Társulási
módosításait és a Társulási Tanács által fenntartott intézmény alapító
okiratának szükség szerinti módosításait (továbbiakban: fenntartói
alapdokumentumok) és azokat jóváhagyásra a döntési hatáskörrel rendelkező
elé terjeszti.
- Intézkedik a Társulás, valamint a fenntartott intézmény adataiban
bekövetkezett változások törzskönyvi átvezetéséről, nyilvántartásba vételéről.
c.) A Társulási Tanács az elnök helyettesítésére tagjai közül az önkormányzati
ciklussal azonos időtartamra egy alelnököt választ.
6.) Pénzügyi Bizottság
6
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a.) A Társulási Tanács tagjai sorából döntéseinek előkészítése, végrehajtásuk szervezése
érdekében - az önkormányzati ciklus idejére - elnökből és 2 tagból álló Pénzügyi
Bizottságot választ.
b.) A Pénzügyi Bizottság feladatai különösen:
ba.) véleményezi a Társulás és a Társulási Tanács által fenntartott intézmény
költségvetési koncepcióját, költségvetését és zárszámadását,
bb.) véleményezi a Társulási Tanács pénzügyi tárgyú előterjesztéseit,
bc.) ellenőrizheti a Társulás és a Társulási Tanács által fenntartott intézmény
gazdálkodását, a bizonylati rend és fegyelem betartását.
7.) A Társulási Tanács és a Pénzügyi Bizottság működésére egyebekben a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek a képviselő-testületre
és az önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.

IV. A Társulás fenntartásával, működtetésével
kapcsolatos rendelkezések
1.) A Társulás létrehozásával kapcsolatban költség nem merült fel.
2.) A Társulásnak önálló munkaszervezete nincs, a Társulási Tanács munkaszervezeti
feladatait a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) látja
el.
3.) A Társulás működtetésével kapcsolatos költségeket a társulás tagjai - a Társulás által
fenntartott intézmény költségvetési főösszege figyelembevételével - minden évben a
költségvetés jóváhagyásával egyidejűleg állapítják meg.
7

4.) A Társulás tagjai a Társulás és a fenntartott intézmény munkaszervezeti adminisztrációs
feladatainak ellátására munkaszervezeti hozzájárulást fizetnek az alábbi megosztásban:
-

7

Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat költségvetésének 2,5 %-át a feladatellátásban
résztvevő önkormányzatok fizetik lakosságarányosan
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-

Szociális étkezetés költségvetésének 1,5 %-át a feladatellátásban résztvevő
önkormányzatok fizetik a saját ellátottaikra elfogadott költségvetés alapján

-

Házi segítségnyújtás költségvetésének 2,5 %-át a feladatellátásban résztvevő
önkormányzatok fizetik a saját ellátottakra elfogadott költségvetés alapján

-

Nappali ellátás költségvetésének 2,5 %-át a feladatellátásban
önkormányzatok fizetik a saját ellátottaikra elfogadott költségvetés alapján

-

Naplemente Idősek Gondozóháza költségvetésének 2,5 %-át Csanádpalota város
önkormányzat fizeti

-

Fizikoterápia költségvetésének 2,5 %-át Csanádpalota város önkormányzat fizeti

-

Védőnői szolgálat költségvetésének 2,5 %-át Csanádpalota város és Kövegy község
önkormányzata fizeti lakosságarányosan.

résztvevő

5.) A munkaszervezeti hozzájárulás tárgyhavi összegét a Társulás tagjai a Társulás által
kibocsájtott száma alapján, tárgyhónap 10. napjáig utalják át a Társulási Tanács számlájára,
amelyet a Társulás a Hivatal által kibocsájtott száma alapján, havonta, a tárgyhó 15. napjáig
utalja át a munkaszervezeti feladatokat ellátó Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal
pénzforgalmi számlájára.
V. A Társulás által fenntartott intézmény
1.) Társulási Tanács által fenntartott költségvetési szerv:
a.) Neve: Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti
Szolgálat (továbbiakban: Intézmény)
b.) Székhelye: 6913 Csanádpalota, Kálmány L. u. 9.
c.) Az Intézmény integrált intézményként működik az alábbi szervezeti egységekkel:
ca) Gyermekjóléti és Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység
cb) Szociális Alapszolgáltatási Egység
cc) Szakosított Szociális Ellátási Egység
cd) Fizikoterápia
ce) Védőnői szolgálat
2.) Az Intézmény élén magasabb vezető beosztású intézményvezető áll, aki egyben a
Gyermekjóléti és Szociális Alapellátási szolgáltatási egység vezetője is.
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3.) Az Intézmény egyes szervezeti egységei keretén belül működő telephelyek élén vezető
beosztású közalkalmazott áll.
4.) Az Intézmény felett az alapítói, irányítói jogokat – az 5.) pontban foglaltak kivételével
- a Társulási Tanács gyakorolja.
5.) Alapítók a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
92. §. (1) bekezdés b.) pontja alapján a közösen alapított intézmény
intézményegységei és telephelyei által nyújtott ellátásokért fizetendő intézményi
térítési díjak megállapításáról szóló rendelet megalkotására Csanádpalota Városi
Önkormányzat Képviselő-testületét jelölik ki. A rendelet megalkotását megelőzően a
rendelet-tervezetet
az
alapítókkal
a
közigazgatási
területükön
lévő
intézményegységek, illetve ellátások vonatkozásában egyeztetni kell.
VI. A Társulás általános rendjétől eltérő feladatellátás módja
1.) Az Intézmény a társulás valamennyi tagja részére az étkeztetés és házi
segítségnyújtás szociális alapszolgáltatásokat biztosítja az alábbiak szerint:
a.) Ambrózfalva, Csanádpalota, Királyhegyes, Kövegy és Nagylak települések
közigazgatási területén a Szociális Alapszolgáltatási Egység Csanádpalotai
székhelyéről
b.) Csanádalberti település közigazgatási területén a Szociális Alapszolgáltatási
Egység Csanádalberti Telephelyéről
c.) Pitvaros település közigazgatási területén a Szociális Alapszolgáltatási Egység
Pitvarosi Telephelyéről,
d.) Nagyér település közigazgatási területén a Szociális Alapszolgáltatási Egység
Nagyéri Telephelyéről,
e.)

8

2.) Az Intézmény a nappali ellátást kizárólag Csanádpalota, Csanádalberti, Pitvaros és
Nagyér települések közigazgatási területén biztosítja a Szociális Alapszolgáltatási
8
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Egység Csanádpalotai székhelyén, valamint a Csanádalberti, Pitvarosi és Nagyéri
Telephelyén.
3.) Az Intézmény a Gyermekjóléti és Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység keretén
belül a székhelyen és a területi irodákban biztosítja a családsegítés és gyermekjóléti
feladatok ellátását az alábbi tagok részére:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)
g.)

Ambrózfalva község Önkormányzatának Képviselő-testülete,
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete,
Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,
Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,
Nagyér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,
Csanádalberti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,
9
Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

4.) Az Intézmény intézményegységeként működő védőnői szolgálatot
a.) Csanádpalota város
b.) Kövegy község
közigazgatási területén látja el.
5.) Az Intézmény kizárólag Csanádpalota város közigazgatási területén biztosítja
a.) a Szakosított Szociális Ellátási Egység keretén belül a Naplemente Idősek
Gondozóháza szolgáltatásait,
b.) Fizikoterápia.
VII.

A közösen fenntartott intézmény működtetésével
kapcsolatos költségek viselése10

9

Megállapította Ambrózfalva község Önkormányzatának Képviselő-testülete 24/2015.(III.30.), Csanádpalota
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 51/2015.(04.08.), Királyhegyes Község Önkormányzatának
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31/2015.(III.26.),
Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
22/2015.(III.30.), Nagyér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 20/2015.(III.30.), Csanádalberti
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
23/2015.(III.30.) Kövegy Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
30/2015.(03.31.),
Magyarcsanád
Község
Önkormányzatának
képviselőtestülete47/2015.(IV.30.), Nagylak Község Önkormányzatának képviselő-testülete 46/2015.(IV.09.) számú
határozatával. Hatályos: Törzskönyvi bejegyzés napjával.
10
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1.) A közösen fenntartott Intézmény működtetésének fedezeteként elsődlegesen a
mindenkor hatályos költségvetési törvényben meghatározott feladatalapú
támogatás és az Intézmény saját bevétele szolgál. Az Intézmény éves
költségvetését, és évközi módosításait szakfeladatonkénti és településenkénti
bontásban és összefoglalóan is el kell elkészíteni, annak érdekében, hogy az egyes
feladatok ellátásához szükséges előirányzatok kimutathatók legyenek.
2.) Az intézmény költségvetésének tervezése során a feladatalapú támogatás összegét
az intézményegységek, illetve feladatok között az alábbiak szerint kell felosztani:
a.) A Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálatra jutó feladatalapú támogatás összegét
az intézmény költségvetésében a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
intézményegységénél kell bevételként figyelembe venni.
b.) A szociális étkeztetés, házi segítésnyújtás és nappali ellátásra jutó feladatalapú
támogatások összegét az intézmény költségvetésében településenként,
szakfeladatonként az ellátottak száma szerint kell bevételként figyelembe venni.
c.) A Naplemente Idősek Gondozóháza feladatalapú támogatás összegét az intézmény
költségvetésének ezen intézményegységénél kell bevételként figyelembe venni.
d.) A védőnői szolgálat OEP finanszírozásának összegét az intézmény
költségvetésének ezen szakfeladatán kell bevételként figyelembe venni.
3.) Az OEP által nem finanszírozott fizikoterápia kiadásait Csanádpalota Város
Önkormányzata fizeti.
4.) A működési kiadások (személyi juttatás, azt terhelő szociális hozzájárulási adó és
dologi kiadások) feladatalapú finanszírozással és saját bevétellel nem fedezett
részének megfizetése a társult tagok részéről az alábbiak szerint történik:
a.)
A Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat kiadásait a feladatellátásban
résztvevő önkormányzatok lakosságarányosan fizetik.
b.) Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás és nappali ellátásra jutó kiadásokat a
feladatellátásban résztvevő önkormányzatok fizetik a közigazgatási területükön
ellátottak számának figyelembevételével.
c.) A Naplemente Idősek Gondozóháza intézményegység kiadási előirányzatának
feladatalapú támogatással és saját bevétellel nem fedezett részét Csanádpalota város
Önkormányzata fizeti.
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d.) A védőnői szolgálat működésének kiadásait Csanádpalota város és Kövegy község
Önkormányzata fizeti lakosságarányosan.
5.) Társult önkormányzatok az intézmény vezetőjének személyi juttatását, az azt
terhelő szociális hozzájárulási adót és kizárólag a vezetői munkájával kapcsolatban
felmerülő dologi kiadásokat (pl. telefonszámla, továbbképzési költség, stb.) egymás
között az alábbi arányban osztják fel és fizetik meg:
a.) Társult Önkormányzatok - a b.) és c.) pontban foglaltak kivételével – a kiadások
2/16-od részét fizetik,
b.) Csanádpalota város Önkormányzata a kiadások 3/16 –od részét fizeti,
c.) Nagylak község Önkormányzata a kiadások 1/16-od részét fizeti.
6.) Az intézmény működési hozzájárulásának tárgyhavi összegét a Társulás tagjai a
Társulás kiállított számla alapján a tárgyhó 10. napjáig utalják át a Társulás
számlájára. A Társulás fenntartói finanszírozás keretében azt havonta, a tárgyhó 15.
napjáig utalja át az Intézmény pénzforgalmi számlájára.
7.) A munkaszervezeti feladatokat ellátó Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi Csoportja negyedévente, a negyedévet követő hónap 25. napjáig elszámolást
készít a tagok részére a bevételek-kiadások alakulásáról.

e.) Pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás
1.) A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a társulás tagjai által vállalt pénzügyi
hozzájárulás nem teljesítése esetén a Társulás jogosult a nem fizető tag pénzforgalmi
szolgáltatójánál beszedési megbízás benyújtására.
2.) A Társulás tagjai vállalják, hogy pénzforgalmi szolgáltatójuknak felhatalmazó
nyilatkozatot adnak a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozóan és annak egy
példányát megküldik a Társulási Tanács részére.
3.) A beszedési megbízás benyújtása előtt a Társulás köteles a nem teljesítő tagot fizetési
kötelezettségének teljesítésére 8 napos határidő kitűzésével felhívni, amelynek
eredménytelen eltelte után a Társulási Tanács elnöke jogosult a beszedési megbízás
benyújtására.

f.) A Társulás vagyona, a vagyonátadás feltételei
1.) A Társulásnak induló vagyona nincs.
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2.) A Társulás által a működés során szerzett közös tulajdon felett a tulajdonosi jogokat és
kötelezettségeket a Társulási Tanács gyakorolja.
3.) A Társulás Pénzeszközeit a 11PILLÉR Takarékszövetkezet csanádpalotai fiókjánál
megnyitott pénzforgalmi számlán kezeli.
4.) A Társulás gazdálkodására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, továbbá az államháztartás
számviteléről szóló 124/2013.(I.11.) Korm. rendelet előírásait kell megfelelően
alkalmazni.
5.) Társult tagok a közösen fenntartott intézmény alapításához szükséges vagyont az
alábbiak szerint adják a társulás használatába:
a.) Csanádpalota Város Önkormányzatának könyvviteli nyilvántartásában
szereplő, Csanádpalota Város Önkormányzata tulajdonát képező, a csanádpalotai
ingatlan-nyilvántartásban
- 70 hrszám alatt felvett, Csanádpalota, Kálmány Lajos utca 9. szám alatti és az
- 537 hrszám alatt felvett, Csanádpalota, Délibáb utca 2. szám alatti ingatlan,
- 1210/4 hrszám alatt felvett, Csanádpalota, Kossuth ltp. 1. szám alatti orvosi rendelő
épületéből a


védőnői rendelő és váróterem 121,92 m2



fizikoterápia kezelő 2 helyiség 48,32 m2

b.) Pitvaros Község Önkormányzatának könyvviteli nyilvántartásában szereplő,
Pitvaros Község Önkormányzata tulajdonát képező, a pitvarosi ingatlannyilvántartásban 61/1 hrszám alatt felvett, Pitvaros, Kossuth utca 30. szám alatti
11

Megállapította Ambrózfalva község Önkormányzatának Képviselő-testülete ../2015.(…….),
Csanádalberti
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
../2015.(…….), Csanádpalota Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete ../2015.(…… ) Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ../2015.(…….)
Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ../2015.(…….), Nagylak Község Önkormányzatának
képviselő-testülete ../2015.(…….) Nagyér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ../2015.(…….)
Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete../2015.(…….) határozatai. Hatályos: 2016. január 1.
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ingatlanban biztosított 20 m2 területű helyiség és a 260/1 hrsz. alatt felvett, Kossuth
Lajos utca 34. szám alatti ingatlan,

c.) Nagyér Község Önkormányzatának könyvviteli nyilvántartásában szereplő,
Nagyér Község Önkormányzata tulajdonát képező, a nagyéri ingatlannyilvántartásban 213/4 hrszám alatt felvett, Nagyér, Szabadság utca 33. szám alatti
ingatlanban biztosított 14,94 m2 területű helyiség, és az 54 hrsz. alatt felvett Nagyér,
Petőfi utca 17. szám alatti ingatlan,
d.) Királyhegyes Község Önkormányzatának könyvviteli nyilvántartásában
szereplő, Királyhegyes Község Önkormányzata tulajdonát képező, a királyhegyesi
ingatlan-nyilvántartásban 13180 hrszám alatt felvett, Királyhegyes, Jókai u. 38. sz.
alatti ingatlanban biztosított 50 m2 területű helyiség
e.) Csanádalberti Község Önkormányzatának könyvviteli nyilvántartásában
szereplő, Csanádalberti Község Önkormányzata tulajdonát képező, a csanádalberti
ingatlan-nyilvántartásban 165/1 hrszám alatt felvett, Csanádalberti, Fő utca 30. szám
alatti ingatlanban biztosított 16 m2 területű helyiség, és a 116 hrsz. alatt felvett,
Csanádalberti, Fő utca 27. szám alatti ingatlan,
f.)

14

g.) Nagylak Község Önkormányzatának könyvviteli nyilvántartásában szereplő,
Nagylak Község Önkormányzata tulajdonát képező, a nagylaki ingatlannyilvántartásban 1515 hrszám alatt felvett, Nagylak, Petőfi u. 14. szám alatti
ingatlanban biztosított 20 m2 területű helyiség

13
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h.) Ambrózfalva Község Önkormányzatának könyvviteli nyilvántartásában
szereplő, Ambrózfalva Község Önkormányzata tulajdonát képező, az ambrózfalvi
ingatlan-nyilvántartásban 105 hrsz. alatt felvett, Ambrózfalva, Dózsa György utca
25. szám alatti ingatlan 1. ajtószámú épületrésze.
16

i.) Kövegy Község Önkormányzatának könyvviteli nyilvántartásában szereplő,
Kövegy
Község Önkormányzata tulajdonát képező, a kövegyi
ingatlannyilvántartásban 95. hrsz. alatt felvett, Kövegy, Kossuth u. 29. sz, alatti ingatlanban
biztosított 16 m2 területű helyiség.

6.) Társult Önkormányzatok Képviselő-testületei az 5.) pont 17 a.) – i.) alpontjaiban
felsorolt ingatlanokban lévő – a feladat ellátásához szükséges - ingó vagyont leltár
szerint a Társulási Tanács használatába adják.
7.) A munkaszervezeti feladatokat ellátó Hivatal a társulás használatába adott ingó
vagyonról köteles olyan elkülönített nyilvántartást vezetni, amelyből a társult
önkormányzatok vagyona naprakészen megállapítható.

g.) A Társulás szolgáltatásai igénybevételének feltételei
1.) A Társulás szolgáltatásait a közösen alapított Intézmény keretein belül csak saját tagjai
részére biztosítja.

Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ../2015.(…….), Nagylak Község Önkormányzatának
képviselő-testülete ../2015.(…….) Nagyér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ../2015.(…….)
Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete../2015.(…….) határozatai. Hatályos: 2016. január 1
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2.) A Társult tag a közösen fenntartott Intézmény szolgáltatásait a megállapodás VI.
Fejezet 1.) – 5.) pontjában részletezettek szerint veheti igénybe.

h.) A Társulás működésének ellenőrzése, beszámolási kötelezettsége
1.) A társulás tagjai a Társulás működését célszerűségi és gazdasági szempontból - a
Pénzügyi Bizottság bevonásával - jogosultak ellenőrizni.
2.) Pénzügyi Bizottság általi ellenőrzés lefolytatását – az ellenőrzési cél megjelölésével –
a bizottság elnökénél bármely tag kezdeményezheti. A bizottság a kezdeményezéstől
számított 30 napon belül köteles az ellenőrzést lefolytatni és annak eredményéről
további 30 napon belül a Társulási Tanácsot tájékoztatni.
3.) A Társulás belső ellenőrzését a Makói Kistérség Többcélú Társulása Belső Ellenőrzési
Társulás látja el.
4.) A Társulási Tanács munkájáról a társulás tagjai minden évben egy alkalommal – a
december havi munkaterv szerinti üléseken - írásban számolnak be a Képviselőtestületeknek. A beszámolót a Társulási Tanács előzetesen megtárgyalja, majd
jóváhagyását követően terjesztik a tagok a Képviselő-testületek elé.

XII. A Társulási megállapodás módosításának feltételei
1.) A Társulási megállapodás módosításához a társulásban részt vevő képviselő-testületek
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges.
2.) A Társulási megállapodás módosítását bármely társult tag kezdeményezheti.
Amennyiben a módosítás a feladatalapú finanszírozás módosulásával jár a módosítás
javasolt hatálybalépésének összhangban kell lennie a mindenkori költségvetési
törvényben rögzített, feladat átadás-átvételre megjelölt határidőkkel.
3.) A Társulási megállapodás módosítását a kezdeményező Képviselő-testület a módosítás
tervezett hatálybalépését megelőzően 6 hónappal korábban köteles írásban megküldeni
a Társulási Tanácsnak.
4.) A Társulás tagjai a kezdeményezéstől számított 30 napon belül döntenek a társulási
megállapodás módosításáról.

XIII. A Társuláshoz történő csatlakozás, kiválás és kizárás feltételei
XIII/1. A Társuláshoz történő csatlakozás
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1.) A Táruláshoz csatlakozni naptári év első napjával lehet. A csatlakozni szándékozó
képviselő-testületnek döntését legalább 6 hónappal korábban meg kell hoznia és
közölnie kell a Társulási Tanáccsal.
2.) A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzat képviselőtestületének minősített többséggel hozott határozata szükséges, melynek tartalmaznia
kell, hogy a testület a jelen társulási megállapodás rendelkezéseit magára nézve teljes
egészében kötelezően ismeri el, elfogadja a Társulás céljait, továbbá a feladatok
megvalósításához reá eső költségvetési hozzájárulást biztosítja.
3.) A Társuláshoz történő csatlakozás elfogadásáról a Társulási Tanács minősített
döntéssel határoz.
XIII/2. A Társulásból történő kiválás
1.) A Társulásból kiválni naptári év utolsó napjával lehet. A kiválni szándékozó
képviselő-testületnek döntését legalább 6 hónappal korábban meg kell hoznia és
közölnie kell a Társulási Tanáccsal.
2.) A Társulásból történő kiválás tudomásul vételéről a Társulási Tanács minősített
többséggel dönt.
3.) A társulásból történő kiválás esetén a feleket egymással szemben elszámolási
kötelezettség terheli. A kiváló tag köteles a Társulás felé fennálló fizetési
kötelezettségét a Társulási Tanács által meghatározott időpontig megfizetni.
4.) A társulásból történő kiválás esetén a kiváló tag tulajdonában lévő, a társulás
használatába adott vagyontárgyakon a társulás használati joga a kiválás időpontjában
megszűnik.
5.) A társulásból történő kiválás esetén a kiváló tag köteles gondoskodni a közigazgatási
területén dolgozó közalkalmazott állományába történő visszavételéről, vagy más
módon történő továbbfoglalkoztatásáról, illetőleg az esetlegesen szükségessé váló
létszámleépítéssel kapcsolatos valamennyi kiadás fedezetének biztosításáról.
6.) A társulás működése során keletkezett közös vagyon kiváló tagra jutó részét –
amennyiben ez lehetséges – a kiváló tagnak a kiváláskor természetben kell kiadni.
Amennyiben a vagyontárgy természetben történő kiadása a társulás további működését
veszélyezteti a vagyontárgy kiadását a Társulás 5 évi időtartamra elhalaszthatja.
7.) A Társulás – a kivált taggal kötött szerződés alapján – a ki nem adott vagyontárgyért
használati díjat fizet.
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8.) Amennyiben a vagyontárgynak a kiváló tag csak részben tulajdonosa annak pénzbeli
megváltására tarthat igényt. Amennyiben a pénzbeli megváltás a társulás további
működését veszélyezteti annak kifizetését a Társulás 5 évi időtartamra elhalaszthatja.
A Társulás – a kivált taggal kötött szerződés alapján – a meg nem váltott vagyoni rész
után arányos használati díjat fizet.
XIII/3. A Tag kizárása
1.) Amennyiben a tag a jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségét megszegi,
illetve elmulasztja a Társulási Tanács a tagot kétszer, írásban, megfelelő határidő
tűzésével felhívja a teljesítésre.
2.) Ha a tag ezen felhívás ellenére – a közölt határidőn belül – sem tesz eleget a jelen
megállapodásban rögzített kötelezettségeinek, a Társulási Tanács minősített
többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával a kötelezettségét nem
teljesítő tagot kizárhatja a Társulásból.
3.) A kizárás során a kiválásnál részletesen leírt eljárás az irányadó azzal az eltéréssel,
hogy amennyiben a tag kötelezettségének megszegésével a Társulásnak kárt okoz,
köteles azt megtéríteni.
XIV. A Társulás megszűnése
1.) A Társulás megszűnik:
a.) ha a társulás valamennyi tagja elhatározta a társulás megszüntetését,
b.) a törvény erejénél fogva,
c.) a bíróság jogerős döntése alapján.
2.) A Társulás megszűnése esetén a tagoknak el kell számolniuk egymással.
3.) A megszűnéskor meglévő társulási vagyont a társulás tagjai között vagyoni
hozzájárulásuk arányában kell felosztani.
4.) Társult Önkormányzatok Képviselő-testületei megállapodnak abban, hogy a társulás
megszűnésekor – az 5.) pontban foglaltak kivételével - a Társulási Tanács által
alapított Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti
Szolgálatnál foglalkoztatott azon közalkalmazottakat, amelyek az adott önkormányzat
közigazgatási területén működő telephelyeken vannak foglalkoztatva, illetve az
önkormányzat közigazgatási területén látják el feladataikat, áthelyezéssel az
önkormányzat állományába visszaveszik, vagy továbbfoglalkoztatásukról más módon
gondoskodik. Amennyiben a fenti módok egyikén sincs lehetőség a közalkalmazott
továbbfoglalkoztatására a létszámleépítéssel kapcsolatos valamennyi kiadás is ilyen
módon terheli az önkormányzatokat.
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5.) A Gyermekjóléti és Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egységben foglalkoztatott
közalkalmazottak vonatkozásában a társulás megszűnése esetén, amennyiben ez
létszámleépítést tesz szükségessé, a felmerülő költségek lakosságarányosan a
feladatellátásban érintett Csanádpalota város, Ambrózfalva, Csanádalberti,
Királyhegyes, Magyarcsanád, Nagyér és Pitvaros községek Önkormányzatainak
Képviselő-testületeit terhelik.

XV.

Átmeneti rendelkezések

1.) Csanádpalota Város, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Pitvaros és Nagyér
községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei megállapodnak abban, hogy 2013.
június 30. napjával közös megegyezéssel megszüntetik a jogi személyiség nélküli
Szociális Alapszolgáltatás Intézményi Társulást.
2.) Csanádpalota Város, Csanádalberti, Királyhegyes, Pitvaros és Nagyér községek
Önkormányzatainak Képviselő-testületei megállapodnak abban, hogy 2013. június 30.
napjával közös megegyezéssel megszüntetik a jogi személyiség nélküli Családsegítő
és Gyermekjóléti Feladatokat Ellátó Intézményi Társulást.
3.) Az 1.) és 2.) pontban felsorolt Önkormányzatok Képviselő-testületei megállapodnak
abban, hogy 2013. június 30. napjával megszüntetik a két jogi személyiség nélküli
társulás keretében közösen fenntartott Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti
Szolgálat 6913 Csanádpalota, Kálmány L. u. 9. szám alatti székhelyű költségvetési
szervet. Megállapodnak továbbá abban, hogy a megszűnő költségvetési szerv
jogutódja lesz a Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsa által alapításra kerülő Csanádpalota Térségi
Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 6913 Csanádpalota, Kálmány
L. u. 9. szám alatti székhelyű költségvetési szerv.
4.) Magyarcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 30.
napjával az önkormányzat költségvetésében 889921-1 szakfeladaton működő
étkeztetés és 889922-1 szakfeladaton működő házi segítségnyújtás szociális
alapszolgáltatásokat megszünteti
5.) Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 30. napjával az
önkormányzat költségvetésében 889921-1 szakfeladaton működő étkeztetés és
889922-1 szakfeladaton működő házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatásokat
megszünteti.
6.) Ambrózfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 30.
napjával az önkormányzat költségvetésében a 889201-1 szakfeladaton működő
gyermekjóléti szolgáltatás gyermekjóléti alapellátást, a 889921-1 szakfeladaton
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működő étkeztetés, a 889922-1 szakfeladaton működő házi segítségnyújtás, a 8899241 szakfeladaton működő családsegítés szociális alapszolgáltatást megszünteti.
7.) Társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy
a.) Magyarcsanád község Önkormányzatának Képviselő-testülete által
aa.) az étkeztetés szakfeladaton foglalkoztatott 1 fő gondozónő
ab.) a házi segítségnyújtás szakfeladaton foglalkoztatott 1 fő vezető gondozónő és
2 fő gondozónő,
b.) Nagylak község Önkormányzatának Képviselő-testülete által a házi
segítségnyújtás szakfeladaton foglalkoztatott 1 fő gondozónő,
c.) Ambrózfalva község Önkormányzatának Képviselő-testülete által a házi
segítségnyújtás szakfeladaton foglalkoztatott 1 fő gondozónő
a Társulási Tanács által alapított Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és
Gyermekjóléti
Szolgálat
költségvetési
szervnél
áthelyezéssel
kerül
továbbfoglalkoztatásra.
8.) Társult Önkormányzatok Képviselő-testületei megállapodnak abban, hogy a Társulási
Tanács alakuló ülését a társulási megállapodás hatálybalépését követő 10 napon belül
megtartják, s haladéktalanul kérelmezik a Társulás törzskönyvi nyilvántartásba vételét.
9.) Társult Önkormányzatok Képviselő-testületei a Társulási Tanács részére a közösen
fenntartott intézmény 2013. július 1. napjával történő alapítására vonatkozó döntés
meghozatalának határidejét legkésőbb 2013. április 31. napjában jelölik meg. A
Társulás által alapításra kerülő új intézmény működésének megkezdéséig a feladatokat
folyamatosan a 3.) pontban megjelölt jogelőd intézmény látja el.
XVI. Vegyes és záró rendelkezések
1.) A társuló önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Társulás működése során
felmerülő vitás kérdéseket egymás között kísérlik meg rendezni, s bírósághoz csak
abban az esetben fordulnak, ha e törekvésük nem jár eredménnyel. Az utóbbi esetre a
Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességét kötik ki.
2.) A Társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései az irányadók.
3.) A Társulási megállapodás 2013. május 1. napján lép hatályba és határozatlan időre
szól.
Záradék:
Jelen egységes szerkezetű megállapodást a társult képviselő-testületek az alábbi
határozatokkal fogadták el:
Ambrózfalva község Önkormányzatának Képviselő-testülete

../2015.(…….)
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Csanádalberti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Nagylak Község Önkormányzatának képviselő-testülete
Nagyér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

../2015.(…….)
../2015.(…… )
../2015.(…….)
../2015.(…….)
../2015.(…….)
../2015.(…….)
../2015.(…….)

Csirik László polgármester
Ambrózfalva Község

Csjernyik Zoltán polgármester
Csanádalberti Község

Kovács Sándor polgármester
Csanádpalota Város

Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
Kövegy Község

Horváth Lajos polgármester
Királyhegyes Község

Radó Tibor polgármester
Pitvaros Község

Lőrincz Tibor polgármester
Nagyér község

Gyarmati András polgármester
Nagylak Község

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések
megtételére.
Felelős: Gyarmati András polgármester
Határidő: 2015. november 30.

2.6. Szóbeli előterjesztés a fogászati alapellátás feladataira feladat-ellátási előszerződés
Gyarmati András polgármester: Rettenetesen gyors egyeztetés folyt az ügyben. Dr. Kandó
Edit nem kívánja tovább működtetni a praxist. Megtalálták az utódját egy Heidident Kft.
néven egy fiatal doktornő révén, de csak helyettesítőként. Szegedről fog kijárni. Egyelőre az
anyagban nincs benne, hogy mikor, milyen nyitva tartással, de sokkal kedvezőbb lesz a
rendelési idő. Ennek az előszerződésnek az aláírására hatalmaz föl a képviselő-testület, mert
ez december 31.-ig szól, azt követően kerül majd sor a határozatlan idejű szerződéskötésre.
Fejleszteni akarnak, jelentős beruházást tervez a Kft a műszerállományban, még a határozott
idejű szerződés megkötése előtt. Van-e kérdés? Nincs. Akkor kérem, szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
131/2015. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Heidident Korlátolt Felelősségű Társasággal fogászati alapellátás feladataira
feladatellátási-előszerződés
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Határozat
Nagylak Község Önkormányzat képviselő-testülete a fogászati alapellátás
feladataira feladatellátási-előszerződést köt Heidident Korlátolt Felelősségű
Társasággal (adószám: 24717281-2-06; székhely: 6791 Szeged, Gyömbér u.
10.) a határozat melléklete szerinti tartalommal.
Felelős: Gyarmati András polgármester
Határidő: azonnal
-

A határozatról értesül:
Gyarmati András polgármester
Farkas János Magyarcsanád polgármestere
Szekeres Ferenc Apátfalva polgármestere
Heidident Kft. Szeged, Gyömbér u. 10.

2.7. Makó-Térségi Víziközmű Kft. által működtetett saját vízmű vagyon kivásárlása
Gyarmati András polgármester: Tisztelt Képviselő társaim! A múltkor döntöttünk a vízmű
vagyonunk eladásáról. Ebben annyi változás történt, hogy voltak települések, amelyek
hezitáltak, azután belátták, hogy nincs más út, mert a következő történhet, ha nem vásárolja
meg valaki, ugyanúgy kisebbségben marad, mint ahogy most is kisebbségben vagyunk.
Hiszen a Makó-Térségi Víziközmű közel 67 %-os tulajdonosi többséggel bír Makó Város
Önkormányzata, és mint, ahogy előfordult egyszer a Kft. történetében, most a felszámolás
során Makó Város egyedül szavazta meg az előterjesztést. A múltkor is elmondtam és most is
megerősítem, a helyében én is így tennék, hogy ne kelljen bajlódni senkivel. Most is arra
biztatom a testület tagjait, hogy szabaduljunk tőle. Átadom a szót a testület tagjainak. Nincs
hozzászólás. Akkor várjuk a pénzt. Kérem, szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
132/2015. (XI. 23.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Makó-Térségi Víziközmű Kft. által működtetett saját vízmű vagyon kivásárlása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 40/2015. (III. 30.) számú
határozatában a Makó-Térségi Viziközmű Kft által Nagylak község saját
üzletrészének megvásárlására elfogadott 2.075.334, Ft összegű vételár ajánlatát
módosítja, vételárként 2.225.496,- Ft, azaz: Kettőmillió-kettőszázhuszonötezer
négyszázkilencvenhat forintot határoz meg.
A képviselő-testület megbízza Gyarmati András polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: közlésért polgármester
Határidő: azonnal
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A határozatról értesül:
Gyarmati András polgármestere
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
Makó –Térségi Viziközmű Kft.
3. Interpellációk
Gyarmati András polgármester: Interpellációk következnek. Említettem, hogy a forgalmi
helyzetről az egyebekben szeretném tájékoztatni a testület tagjait. Egyeztetésre kerül sor a
kialakult helyzettel kapcsolatosan. Kérdés, hozzászólás van-e?
Runákné Gulácsi Krisztina képviselő: Volt-e kint a média?
Gyarmati András polgármester: Pénteken volt, de várhatóan e hét csütörtökön is jön.
Tájékoztatom a testületet, hogy az új Hrk. Parancsnok Dr. Szilágyi Róbert, aki az ügyben
minden segítséget megígért.
A tűzifa első szállítmánya megérkezett, a második szállításra vagy ma, vagy holnap kerül sor.
Ennyiben akartam tájékoztatni a testület tagjait, átadom a szót a képviselőknek.
Kolozsvári Rozália képviselő: A buszhasználathoz kapcsolódóan lesz-e rendelet? Úgy
gondolom, hogy az, hogy fizetni kell érte ez senkinek nem jó. Én ehhez így nem járulok hozzá
Csak az üzemanyagköltséget javasolom megtéríteni.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A kisbusz használatához szabályzatot alkotunk.
Jelenleg ez még egyeztetés alatt van.
Locskai Zoltán alpolgármester: Ezzel kapcsolatosan sérelmezem, hogy szóról szóra
visszahallottam másnap, hogy mit beszéltünk a busszal kapcsolatosan. Nem örülök annak,
hogy az információ olyan éllel szivárog ki, hogy Locskai Zoltán és Trembeczky Károly
mondták.
Gyramati András polgármester: Sokkal jobban zavar, hogy a zárt ülésen elhangzottak is
kiszivárognak.
Trembeczky Károly képviselő: Jelezni szeretném, hogy a temetőben járva láttam, hogy egy
sírhely az építhető mérettől eltérően lett kialakítva.
Jelezném a környezetvédelem érdekében, hogy Jakab János továbbra is hűtőszekrényt,
műanyagot, stb. éget, amit nem tűrök tovább, szólítsuk fel, hivatalból indítsunk eljárást.
Tájékoztatnám a képviselőket, hogy Gavallér Barna ellenem indított az építéshatóságnál
eljárást, azért mert a garázsát el kellett bontania. A vizsgálat lezárult, semmi szabálytalanságot
nem tapasztaltak nálam, ezért a testület tagjai tartoznak nekem egy bocsánatkéréssel.
Runákné Gulácsi Krisztina képviselő: Mit kifogásoltunk? Az úttal volt a probléma.
Trembeczky Károly képviselő: Van-e ara lehetőség, hogy közparkban parkoló épüljön?
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Mit szeretne tudni a képviselő úr?
Trembeczky Károly képviselő: Van-e a parkoló építéséről képviselő-testületi határozat?
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Locskai Zoltán alpolgármester: A nyugdíjasok javasolták, hogy fenyőfát díszítenének
közterületen, amihez kérik a hivatal segítségét.
Az útpadkázás is szükséges lenne.
Gyarmati András polgármester: A temetővel kapcsolatosan nincs változás. Táblázatos
nyilvántartás van meglepne, ha ettől eltérne.
Jakab Jánost szólítsuk fel.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Felszólítottuk.
Gyarmati András polgármester: Parkolóra nincs határozat.
A köztéri fenyőfát a kultúrház mellett díszítik a nyugdíjasok, természetesen biztosítunk
számukra segítséget.
Tájékoztatom a testületet, hogy a kalácsosztásra december 19-én kerül sor. Innen indulunk
reggel 8.00 órakor. A falukarácsonyi rendezvényt december 20-án 14.00 órakor kezdjük.
Kérem a munkatársakat, ne feledkezzenek meg, hogy a kalácsosztásnál legyen a krampuszok
zsákjába legalább 5 kg szaloncukor. Megkérdezem kíván-e még valaki szólni egyebek között?
Nincs több hozzászólás.
Akkor a nyílt ülést bezárom, és 5’ szünet után folytatjuk a zárt üléssel. (14.40 órakor)
k.m.f.t.
Gyarmati András
polgármester

Runákné Gulácsi Krisztina
jkv. hitelesítő

Nyergesné Kovács Erzsébet
jegyző

Trembeczky Károly
jkv. hitelesítő

