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Iktatószám: 2-57/2015. 
 

NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 2015. DECEMBER 9-ÉN MEGTARTOTT 

RENDKÍVÜLI, NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 
 
 
 

N A P I R E N D 
 
 

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

   Előadó: Gyarmati András polgármester 
 

 
 
 

RENDELET 
 
 

 
22/2015.(XII.10.) 

 
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális 
ellátásokról szóló rendelet módosítása 
 

 
 

HATÁROZAT 
 
 

 
170/2015. (XII.09.) képviselő-testületi határozat 

 
Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása 
 

 
171/2015. (XII.09.) képviselő-testületi határozat 

 
Napirend elfogadása 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2 

 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 09-én 
13.00 órai kezdettel Nagylak Község Önkormányzat (6933 Nagylak, Petőfi u. 14.) 
nagytermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: 
 Gyarmati András polgármester  

Runákné Gulácsi krisztina 
Trembeczky Károly képviselők. 

 
Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

Locskai Zoltán alpolgármester 
Kolozsvári Rozália  

 
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 3 fő megjelent az ülésen, Kolozsvári 
Rozália képviselő 13.00 órától rendelési idő miatt, Locskai  Zoltán alpolgármester úr 
munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni. Az ülés határozatképes, azt 
megnyitom. 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Runákné Gulácsi Krisztinát és Trembeczky 
Károlyt megválasztani. Megkérdezem, hogy vállalják-e a tisztséget. A válaszokból 
megállapítom, hogy vállalják. Kérem a képviselő-testületet, hogy aki egyetért azzal, 
hogy a mai ülés jegyzőkönyv hitelesítője Runákné Gulácsi Krisztina és Trembeczky 
Károly legyen, kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület 3 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
169/2015.(XII.09.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. december 
09-én tartott rendkívüli ülése jegyzőkönyv hitelesítőjének Runákné 
Gulácsi Krisztina és Trembeczky Károly képviselőket megválasztotta. 
 
Felelős: Gyarmati András polgármester 
Határidő: azonnal 



 
 

3 

  
Gyarmati András polgármester: Egyetlen napirendünk van a szociális rendeletünk 
kiegészítése. A rendkívüli testületi ülés összehívására azért került sor, hogy egy kicsit ki 
tudjuk terjeszteni a kedvezményezettek körét. Van-e valakinek kérdése, kiegészíteni 
valója? 
 
Gyarmati András polgármester: Nincs.  
 

Napirendi Javaslat 
 

1. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet 
módosítása  
   Előadó: Gyarmati András polgármester 
 

Gyarmati András polgármester:  Aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 3 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
170/2015. (XII.09.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Napirend elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. december 09-i 
rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
1. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet 

módosítása  
  Előadó: Gyarmati András polgármester 

 
Felelős: Gyarmati András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
1. sz. n a p i r e n d:  A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 
rendelet módosítása  
 
Gyarmati András polgármester: A szociális bizottság kezdeményezésére a szociális 
rendeletünk kiegészül azzal, hogy pénzbeli és természetbeni juttatást is adhat a bizottság 
a képviselő-testület felhatalmazásával. Korábban ezt kibeszéltük, ott voltunk 
mindhárman, egyedül Locskai Zoltán alpolgármester úr nem volt ott, ha jól emlékszem. 
Ekkor úgy határozott a bizottság, hogy szeretné a településen élő 65 év feletti lakosokat 
ajándékcsomagban részesíteni. Ugyanakkor szociális tűzifa támogatásra a benyújtási 
határidő leteltével is van igény. A településen évente kb. 50-80 q tűzifa keletkezik. 
Ennek elosztását is rendeletben kell szabályozni, melynek döntési jogát különös 
méltánylásból én kívánom elbírálni. Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A tervezetben ki van pontozva, a tűzifa 
támogatásának m3-re vonatkozó rész, amit meg kellene határozni. 
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Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő: Azt szeretné javasolni, hogy azt q-ban 
határozza meg a testület.     
 
Gyarmati András polgármester: Korábban maximum 10 q támogatást nyújtottunk, 
javasolom, most is ennyi legyen.  
 
Trembeczky Károly képviselő: Azért is értek egyet polgármester úrral, mert ha többet 
adnánk, annyira megnövekedne a támogatás iránti kérelmek száma, hogy a háztartások 
már nem is terveznének beruházást saját favásárlásra azzal az indokkal, hogy úgy is 
kapnak az önkormányzattól.  
 
Gyarmati András polgármester: Tájékoztatom a testület tagjait, hogy az elnyert 
szociális célú tűzifa döntő hányadát ma kimértük és kiszállítottuk a kérelmezők részre. 
Jutányos áron igény szerint a vásárolt fűrésszel fölvágjuk.  Van-e még kérdés? Mivel 
nincs, kérem a képviselő-testületet, hogy szavazzon a rendeletmódosításról. 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
22/2015. (XII. 10.) 

önkormányzati rendelete 
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 

5/2015. (II 24.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

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

k.m.f.t. 
 
 
 
 
 

 Gyarmati András Nyergesné Kovács Erzsébet 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 Runákné Gulácsi Krisztina  Trembeczky Károly 
 jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő  


