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Iktatószám: 2-56/2015. 
 

NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 2015. DECEMBER 3-ÁN MEGTARTOTT 

RENDKÍVÜLI, NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 
 
 
 

N A P I R E N D 
 

 
1. Heidident Korlátolt Felelősségű Társasággal feladatellátási-szerződés megkötése 

Előadó: Gyarmati András polgármester 
 

2. DAREH Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntések meghozatala 
Előadó: Gyarmati András polgármester 
 

3. Mikrobusz használati díjszabás meghatározása 
 Előadó: Gyarmati András polgármester 
 

4. Pézügyi döntések a maros-völgyi LEADER Egyesülettel kapcsolatosan 
Előadó: Gyarmati András polgármester 

 
 

HATÁROZAT 
 
 

 
160/2015. (XII.03.) képviselő-testületi határozat 

 
Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása 
 

 
161/2015. (XII.03.) képviselő-testületi határozat 

 
Napirend elfogadása 
 

162/2015. (XII.03.) képviselő-testületi határozat Heidident Korlátolt Felelősségű Társasággal 
feladat-ellátási szerződés kötése 

163/2015.(XII.03.) képviselő-testületi határozat DAREH Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati társulással kapcsolatos döntések 

164/2015.(XII.03.) képviselő-testületi határozat DAREH Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati társulással kapcsolatos döntések 

165/2015.(XII.03.) képviselő-testületi határozat HCD-376 forgalmi rendszámú, Citroen Saxo 
típusú gépjármű használatának engedélyezése 
polgármester részére 

166/2015.(XII.03.) képviselő-testületi határozat Gépjármű Üzemeltetési Szabályzat elfogadása 
167/2015.(XII.03.) képviselő-testületi határozat Térségek közötti együttműködés pályázat MVH 

által elutasított összegéről való lemondás   
168/2015.(XII.03.) képviselő-testületi határozat Döntés a Jegyzett tőkéről 
169/2015.(XII.03.) képviselő-testületi határozat Döntés a megelőlegezett működési költség 

hozzájárulásról 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 03-án 14,00 
órai kezdettel Nagylak Község Önkormányzat (6933 Nagylak, Petőfi u. 14.) nagytermében 
megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak:  
 Gyarmati András polgármester 

Locskai Zoltán alpolgármester 
Kolozsvári Rozália 
Runákné Gulácsi Krisztina  
Trembeczky Károly képviselők 

  
Meghívottak: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző, Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi 
könyvelő, Tóth Józsefné szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak közül megjelent: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző, Vighné Ménesi Zsuzsanna 
főkönyvi könyvelő, Tóth Józsefné szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető. 
 
Gyarmati András polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testületi ülésen megjelent 
képviselőket és meghívottakat. Külön köszöntöm Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző asszonyt.  
Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő közül 5 fő megjelent az ülésen, az ülés határozatképes, 
azt megnyitom. 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom 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 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
160/2015. (XII. 03.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. december 03-án 
tartott rendkívüli nyílt ülése jegyzőkönyv hitelesítőjének Kolozsvári Rozália és 
Locskai Zoltán képviselőket megválasztotta. 
 
Felelős: Gyarmati András polgármester 
Határidő: azonnal 

  
Gyarmati András polgármester: A napirenddel kapcsolatban módosító indítványt terjesztek 
elő. A kiküldött meghívóban 3. napirend szerepelt, de egyet javasolok még fölvenni pluszként. 
Pénzügyi döntések a Maros-völgyi LEADER Egyesülettel kapcsolatosan.  
 

Napirendi Javaslat 
 

1. Heidident Korlátolt Felelősségű Társasággal feladatellátási-szerződés megkötése 
      Előadó: Gyarmati András polgármester 
 
2. DAREH Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntések meghozatala 
      Előadó: Gyarmati András polgármester 
 
3. Mikrobusz használati díjszabás meghatározása 
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      Előadó: Gyarmati András polgármester 
 
4. Pénzügyi döntések a maros-völgyi LEADER Egyesülettel kapcsolatosan 
      Előadó: Gyarmati András polgármester 

 
Gyarmati András polgármester: Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel?   
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: 
 
161/2015. (XII.03.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Napirend elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. december 03.-i rendkívüli 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

1. Heidident Korlátolt Felelősségű Társasággal feladatellátási-szerződés megkötése 
      Előadó: Gyarmati András polgármester 
 

2. DAREH Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntések meghozatala 
      Előadó: Gyarmati András polgármester 
 

3. Mikrobusz használati díjszabás meghatározása 
      Előadó: Gyarmati András polgármester 
 

4. Pénzügyi döntések a maros-völgyi LEADER Egyesülettel kapcsolatosan 
      Előadó: Gyarmati András polgármester 

 
Felelős: Gyarmati András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Gyarmati András polgármester: Locskai alpolgármester úr jelezte, hogy 45’ percet tud 
maradni a munkahelyi zárása miatt, ezért szeretném tájékoztatni a napirendek tárgyalása előtt a 
testületet hivatalosan is és a jegyzőkönyv számára is, hogy a főút forgalmával kapcsolatos 
fejlemények úgy alakultak, hogy a Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság, a Magyar Közút, a 
Makói Rendőrkapitányság, a Nagylaki Határrendészeti Kirendeltség és az Autópálya 
Üzemeltetői Képviseletével egy 5 oldalú megállapodás jött létre. A tárgyalás azzal az 
eredménnyel zárult, hogy a Csongrád Megyei Főkapitányság kezdeményezi a Makónál történő 
leterelést. Az Országos Főkapitányság erre elutasító választ adott és javasolta, hogy Becsey 
Zsolt Államtitkár Úrhoz forduljak a problémámmal. Én ezt megtettem, november 16-án elment 
a levél, amire a mai napig válsz nem jött. Úgy döntöttem, hogy a médiának a segítségét is 
igénybe veszem a probléma megoldása érdekében. Tájékoztatom a testületet, hogy a tegnapi 
nap során 3 médiának, ma pedig egynek, a TV2-nek adtam interjút. Hiszem, hogy ezzel nincs 
vége, mert a média úgy működik, hogy egymásnak adják át a hírt, és ebből még nagyobb 
érdeklődés is kialakulhat. Napirendek előtt erről szerettem volna a képviselőket tájékoztatni. 
 
1. sz. n a p i r e n d:    Heidident Korlátolt Felelősségű Társasággal feladatellátási-szerződés 
megkötése 
 
Gyarmati András polgármester: Első napirendünk a fogászati feladatellátással kapcsolatos 
szerződéskötés. Fejlemény az ügyben, hogy megszületett az engedély. A képviselők tudják azt, 
hogy december 1-jétől csak ideiglenes szerződést köthettünk, de január 1-jével már a 
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határozatlan idejű szerződést is megköthetjük a vállalkozóval, akik fejlesztést is végre akarnak 
hajtani. Erről szól az előterjesztés. Kérdés, észrevétel van-e? 
Megállapítom, hogy nincs, akkor szavazzunk. Kérem a képviselő-testület tagjait, aki egyetért a 
határozatlan idejű szerződés megkötésével, kézfeltartással szavazzon. 
         
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: 
 
162/2015. (XII.03.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: a Heidident Korlátolt Felelősségű Társasággal feladat-ellátási szerződés kötése 
 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a területi vegyes fogászati 
alapellátás feladataira a határozat melléklete szerinti tartalommal 2016. január 1. 
napjától kezdődően határozatlan időre feladat-ellátási szerződést köt a Heidident  
Korlátolt Felelősségű Társasággal (6791 Szeged, Gyömbér u. 10.)    

 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
       Határidő: azonnal 
       Felelős:    Gyarmati András polgármester 

 
           A határozatról értesítést kap: 
                  1.) Heidedent Kft. 6791 Szeged, Gyömbér u. 10. 

2.) Dr. Gilyán Judit Csm-i Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási            
    Hivatal Népegészségügyi Osztályvezető 
3.) Szekeres Ferenc Apátfalva polgármestere 
4.) Farkas János polgármestere  
5.) Gyarmati András polgármester helyben 
6.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző helyben 
7.) Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő helyben 
8.) Irattár 

 
 
2.sz. n a p i r e n d:  DAREH Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntések meghozatala 
 
Gyarmati András polgármester: A DAREH társulással kapcsolatos újabb fejlemények, hogy 
a múlt hét folyamán – szerettem volna, ha alpolgármester úr tud menni az ülésre, mert ő vette 
fel korábban az ügyben a képviseletet, de nem tudta vállalni -, ezért én voltam jelen a 
taggyűlésen. Kedvező fejleményekről számolhatok be, ugyanakkor majd szeretnék arról is 
beszélni, hogy mi vár azokra a településekre, akik nem támogatják a projektet. A jó irányú 
fejlemény az, hogy a törvényjavaslat be van nyújtva, miszerint ez a szervezet átveszi a 
működést, várhatóan a következő év második felétől kezdődően. 2016. június 30. az utolsó 
határidő. A törvényjavaslat azt tartalmazza, hogy nem fogja tudni ellátni a jelenlegi szolgáltató a 
feladatát, amennyiben nem kap minősítő felhatalmazást. Innentől kezdve létrejön egy 
koordinációs szervezet, ez egy állami szervezet lesz, nemcsak a DAREH, hanem az összes többi 
Magyarországon működő új szervezetnek a működését fogja koordinálni, aki egyúttal az 
adósságrendezést is fogja kezelni. A díjmeghatározást illetően továbbra is a miniszter kezében 
van, és ők, mint politikai irányvonalat, továbbra is szorgalmazzák a rezsicsökkentést, vagy 
legalább a rezsi emelkedését megakadályozó tendenciákat, ezért úgy korrekt, hogy az állam 
veszi át a hátralékok behajtását, kezelését is. Nyilvánvalóan ez a szervezet a NAV lesz. Tehát, 
ha valakinek hátraléka szaporodik fel, nem a településtisztasági kft. vagy az önkormányzat 
hajtja be, hanem az állami szervezet a NAV-on keresztül. Ebből a szempontból véleményem 
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szerint egy akadályt elgördített a DAEREH működése elől. A tanácskozáson fölszólalt annak a 
térségnek az országgyűlési képviselője, Simonka György, aki keményen elmagyarázta a 
települések polgármesterinek, hogy vegyék tudomásul, aki akadályozza ennek a létrejöttét és 
működését, nyakába fogják varrni a projekt költségeit. Úgy gondolom, hogy erre a lépésre 
szükség volt. Egy ekkora méretű szervezetnél nem lehet, hogy két-három település ne fogadja el 
ezt a díjpolitikát. Részünkről kedvezően alakultak a dolgok, nincs már, aki hátráltassa az ügyet, 
mert december 15-ig mind a 94 településnek el kell fogadnia mind a koncepciót, mind a 
díjpolitikára vonatkozó irányelveket.                   
Van-e kérdés, észrevétel, hozzászólás? 
 
Trembeczky Károly képviselő: Sok a lakatlan ingatlan, ezt kellene kezelhetővé tenni. 
   
Gyarmati András polgármester: Kötelező feladatellátásról van szó, tehát ingatlanhoz kötődik 
a kommunális hulladék elszállítása, törvény szabályozza. Segítsen ki jegyző asszony. 
 
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A szolgáltató eddig is folyamatosan kapcsolatot tartott az 
önkormányzatokkal és a tulajdonosokkal, mert szerződési kötelezettségük van a szolgáltató felé. 
A szerződésben eddig is benne foglaltatott, hogy amennyiben  a lakos elköltözik, tartósan távol 
van, akkor a szerződésben meghatározott napon belül jeleznie kell ezt a szolgáltató felé. Ez 
kötelesség. A korábbi gyakorlat az volt, hogy a szolgáltató mindig megkereste az 
önkormányzatokat a valós adatok végett. Amennyiben szolgáltató váltás lesz, új szerződéseket 
kell kötni, gyűjtőedényzettel is el fogják látni a lakosságot, akkor ki fog derülni, hogy ki lakik 
életvitelszerűen egy adott településen.  
 
Locskai Zoltán alpolgármester: A közszolgáltatási díjat kihirdetni, vagy jóváhagyni mikor 
fogják? 
 
Gyarmati András polgármester: Azt mondták a taggyűlésen, hogy várhatóan a parlament 
mind a két kérdésben, az utolsó szakaszban fog dönteni. Más kérdés, észrevétel? Amennyiben 
nincs, akkor két határozati javaslatot kell meghoznunk, az egyikben visszavonjuk a korábbit, és 
szavazunk a koncepcióról a másikban pedig elfogadjuk a díjpolitikát a változásokkal együtt, 
amivel kiegészítettem. Kérem a képviselő-testületet, hogy az 1. számú határozat elfogadásáról, 
kézfeltartással szavazzon.    
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozza: 
 
163/2015.(XII.03.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: DAREH Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati társulással kapcsolatos 
döntések 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1.) dönt arról, hogy a 2015. október 15. napján tartott ülésén hozott 107/2015. (X. 15.) 
határozatát hatályon kívül helyezi, 
 

2.) dönt arról, hogy a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 „Települési szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási 
Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén” című projekt 
keretében létrehozott rendszer üzemeltetésére vonatkozó koncepciót a határozat 
mellékletét képező, - A DAREH Önkormányzati Társulás Hulladékgazdálkodási 
Rendszerének Koncepciója - tartalommal elfogadja, 
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3.) nyilatkozik arról, hogy a koncepció alátámasztásához benyújtott, és a részletes 
megvalósíthatósági tanulmányban feltüntetett adatok, információk a valóságnak 
megfelelnek, továbbá a részletes megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott 
üzemeltetési koncepciót ismerik és annak betartását a támogatás visszafizetésének 
terhe mellett vállalják a projekt befejezését követő legalább öt évig. 

 
Végrehajtásért felelős: Gyarmati András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Gyarmati András polgármester: Kérem a képviselő-testületet, hogy a 2. számú határozat 
elfogadásáról, kézfeltartással szavazzon.    
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozza: 
 
164/2015.(XII.03.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: DAREH Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati társulással kapcsolatos 
döntések 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1.) dönt arról, hogy a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 „Települési szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 
területén” című projekt keretében létrehozott rendszer díjpolitikáját a határozat 
mellékletét képező - A DAREH Önkormányzati Társulás Hulladékgazdálkodási 
Rendszerének Díjpolitikája -tartalommal elfogadja, 
 

2.) nyilatkozik arról, hogy a részletes megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott 
díjpolitikát, díjképzést ismerik és annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe 
mellett vállalják a projekt befejezését követő legalább öt évig. 

 
Végrehajtásért felelős: Gyarmati András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
3.sz. n a p i r e n d:  Mikrobusz használati díjszabás meghatározása 
 
Gyarmati András polgármester: Tulajdonképpen az önkormányzatnak volt egy régi 
szabályzata, azt kellet megújítani. 
 
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Az a szabályzat, amit a polgármester úr említett nem volt 
a képviselő-testület által elfogadva.  
 
Gyarmati András polgármester: Ez a szabályzat, ha jól látom, már tartalmazza a mikrobusz 
használatára vonatkozókat is. 
 
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Igen. 
 
Gyarmati András polgármester: Két határozati javaslatot kell itt is elfogadnunk. 
 
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Igen. Rögzítettük egyrészt a jelenlegi állapotot, ami 
alapján a dolog működött. Tehát, hogy polgármester úr használja a citroent, illetőleg elfogadjuk 
ezt a gépkocsi üzemeltetési szabályzatot, amibe benne foglaltatik mind a két gépjármű 
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használatának szabályozása, illetve hogy milyen nyomtatványokat kell használni, hogy kell 
elszámolni, stb. stb. 
 
Gyarmati András polgármester: Köszönöm. Azt szeretném kérdezni, amennyiben befejezzük 
a napirendek tárgyalását döntsünk a használatba vételi díjakról is?,Mert valahogy el kellene már 
indulnia ennek is,.hogy tájékoztassuk a lakosságot egy önkormányzati hírlevélben a busz 
igénybevételének feltételeiről. Ha egyetért a testület, néhány percet szánjunk erre a kérdésre.  
 
Locskai Zoltán alpolgármester: Úgy gondolom, hogy ez néhány percnél több időt venne 
igénybe, jómagam örülnék, ha erről máskor beszélgetnénk, vagy akár egy rendkívüli testületi 
ülés alkalmával. 
 
Gyarmati András polgármester: Mikor van a következő soros testületi ülés? 
 
Tóth Józsefné jegyzőkönyvvezető: December 14-én. 
 
Gyarmati András polgármester: Abban maradjuk, hogy napoljuk el a soros testületi üléséig? 
 
Trembeczky Károly képviselő: Igen, és legyen egyfajta előterjesztés azzal kapcsolatban, hogy 
viszonyítani tudjunk. Legyen egy kiindulási pont.  
 
Gyarmati András polgármester: Hogy kérjünk díjat, mennyit kérjünk, akár alternatívákban 
kidolgozva. Rendben. Magával a szabályzattal kapcsolatban van-e kérdés? 
 
Trembeczky Károly képviselő: A 4. oldal 2. bekezdés utolsó sora … képviselő-testületnek 
haladéktalanul jelezni. Ez a szakasz  a citroen-re vonatkozik. De hátrább feltételezhető olyan 
állapot, amikor a kölcsön adja polgármester úr x-nek, y-nak, z-nek az autót, is történhet olyan 
esemény, ami a következő mondatot igényli: más által használva a polgármesternek és a 
polgármester által használva a testületnek.  
 
Gyarmati András polgármester: Ez teljesen logikus. Jegyző asszony? 
 
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Igen. Akkor, hogy hangzik a javítás? 
 
Trembeczky Károly képviselő: más által használva a polgármesternek és a polgármester által 
használva a testületnek.  
A szabályzat közepén „az üzem közbeni hibára …” azt érzem, ez egy sablon szöveg. 
 
Gyarmati András polgármester: Igen, tényleg. Helyesen: a polgármester értesítése után. A 
többi kihúzva.  
 
Locskai Zoltán alpolgármester: A 6. oldalon egészségügyi szolgáltatáshoz hozzájutás, mert az 
egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás azért más. Gondoljunk csak a betegszállítóra.  
 
Gyarmati András polgármester: Arról beszéltünk már korábban, ha a háziorvos 5 embernek 
leveszi a vért, akkor azt be kell vinni. Vagy egy kerekes székes ember soron kívül történő 
beszállítása. Ilyenekre gondolok én, nem arra, hogy a betegszállítót helyettesítse a kisbusz. A 
közösségi és szociális információ. Ezt nem értettem én sem.  
 
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Ez nem információ, hanem a feladatok. 
 
Gyarmati András polgármester: Közösségi és szociális feladatok. A többi az rendben van? 
Az élelmiszer házhoz szállítását sem értem. Bevásárlásról volt szó. Arról beszéltünk, hogy heti 
egy alkalommal csütörtöki napon 3-4 ember menjen bevásárolni. Egyéb lakossági bevásárlás, az 
nekem elfogadható. 
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Kolozsvári Rozália képviselő: 7. oldalon a gépjármű üzemeltetése – második bekezdés – 
második gondolatjel … elvégzéséért szó helyett elvégeztetéséért. A 8. oldalon a 4 
bekezdésében, de többször is előfordul az ötösnél is, hogy falugondnoki gépjármű, ez nem 
helytálló. A 4. –nél és a 6.-nál a közalkalmazotti jogviszony, ami nem mindenkinél helytálló. 
 
Gyarmati András polgármester: Közösségi gépjármű, talán így kéne nevezni, valamint 
megbízási jogviszony. Más észrevétel? Nincs. Akkor úgy bocsátom szavazásra- itt is két 
határozatot kell elfogadni -, az egyik a személygépkocsi, a másik a közösségi busz használatára. 
Az utóbbi esetében a változásokkal együtt, kérem, szavazzunk. 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozza: 
 
 
165/2015.(XII.03.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: HCD-376 forgalmi rendszámú, Citroen Saxo típusú gépjármű használatának 
engedélyezése polgármester részére 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi Gyarmati András 
polgármester részére az önkormányzat tulajdonában lévő Citroen Saxo típusú HCD376 
forgalmi rendszámú személygépkocsi használatát, melyre vonatkozóan a gépjármű 
üzemeltetési szabályzatban foglaltak az irányadók. 

  
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 

 
Gyarmati András polgármester: A közösségi buszra vonatkozóan a változásokkal együtt, 
kérem, szavazzunk. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozza: 
 
166/2015.(XII.03.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Gépjármű Üzemeltetési Szabályzat elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerinti 
tartalommal a Gépjármű üzemeltetési szabályzatot elfogadja. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: a szabályzat hatályba lépésének dátuma:     

 
4.sz. n a p i r e n d:  Pénzügyi döntések a maros-völgyi LEADER Egyesülettel kapcsolatosan 
 
Gyarmati András polgármester: LEADER egyesülettel kapcsolatban szeretném elmondani, 
hogy az egyesület megszűnik, beolvad a Tisza-Maros-vidéke Jövőjéért Egyesületbe. A 
LEADER egyesületet meg kell szüntetni ezt követően. 55 e forintos törzstőkénk volt, illetve egy 
43 e forintos tétel, amit az MVH nem térített meg, ez nagyjából egy 1 200 000 e forint, amit a 
megszűnésig működési költségekre fordítanának. Kérem a testületet, hogy az előterjesztésben 
foglalt határozati javaslatok szerint foglaljon állást, mert összeszámoltattam a munkatársammal 
és Nagylaknak az elmúlt időszakban 4 pályázattal 7.2 millió forintot tudtunk a településnek 
hozni. Kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, szavazzunk az 1. számú határozati javaslatra, 
melyben 42.123,-Ft-ról van szó. 
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozza: 
 
167/2015.(XII.03.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Térségek közötti együttműködés pályázat MVH által elutasított összegéről való 
lemondás   
 

H a t á r o z a t 
 
 

Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Térségek 
közötti együttműködés pályázat előfinanszírozására a Maros-völgyi LEADER 
Egyesület részére átadott összegből az MVH által meg nem térített, Nagylak településre 
jutó 42 143,- Ft részösszeg visszafizetésétől eltekint.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Gyarmati András polgármester 

 
Határozatról értesítést kap:  

- Maros-völgyi LEADER Egyesület, Makó  

- Gyarmati András polgármester 

- Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő  

 
Gyarmati András polgármester: Szavazzunk a 2. számú határozati javaslatra, az 1 200 000 
tőkéről, amelyben Nagylaknak 55 e forint befizetett része van. 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozza: 
 
168/2015.(XII.03.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Döntés a Jegyzett tőkéről 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Maros-
völgyi LEADER Egyesület könyvelésében nyilvántartott 1 200 000,- Ft jegyzett tőke ne 
kerüljön felosztásra a tagok között, hozzájárul továbbá annak működési célokra történő 
felhasználásához.  
Ennek értelmében Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete lemond az 
alapításkor befizetett 55 000,- Ft összegről.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Gyarmati András polgármester 

 
Határozatról értesítést kap:  

- Maros-völgyi LEADER Egyesület, Makó  

- Gyarmati András polgármester 

- Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő  
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Gyarmati András polgármester: Szavazzunk a 3. számú határozati javaslatra a működési 
költség hozzájárulásáról. 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozza: 
 
169/2015.(XII.03.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Döntés a megelőlegezett működési költség hozzájárulásról 
 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Maros-
völgyi LEADER Egyesület részére kiegészítő működési hozzájárulásként a kamatterhek 
fedezésére előlegként átadott összeget a továbbiakban működési célokra is 
felhasználhassa az egyesület.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Gyarmati András polgármester 

 
Határozatról értesítést kap:  

- Maros-völgyi LEADER Egyesület, Makó  

- Gyarmati András polgármester 

- Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő  

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

k.m.f.t. 
 
 
 
 
 

 Gyarmati András Nyergesné Kovács Erzsébet 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 Kolozsvári Rozália  Locskai Zoltán 
 jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő  


