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Iktató szám: 2-58/2015.

NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2015. DECEMBER 14-ÉN MEGTARTOTT SOROS, NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
NAPIREND
0. 2015. évi munkaterv módosítása
1. Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Gyarmati András polgármester
2. Az önkormányzat képviselő-testülete 2016. évi munkaterve
Előadó: Gyarmati András polgármester
3. Tájékoztató a Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékenységről
Előadó: Gyarmati András polgármester
4. Belső ellenőrzés
Előadó: Gyarmati András polgármester
5. Előterjesztések
5.1.A hivatal munkájáról szóló beszámoló
5.2.2016. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozása
5.3.Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás megadása
5.4.Beszámoló a Képviselő-testület által a polgármesterre és a Szociális, Kulturális,
Ügyrendi Bizottságára átruházott hatáskör feladatairól
5.5.A Köztisztviselők teljesítményértékelési céljainak kitűzése
5.6. A Helyi Esélyegyenlőségi Program fölülvizsgálata
6. Interpellációk
7. Zárt ülés
RENDELET
23/2015.(XII.10.)

2016. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti
szabályozása
HATÁROZAT

172/2015.(XII.14.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

173/2015.(XII.14.) képviselő-testületi határozat

Napirend elfogadása
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174/2015.(XII.14.) képviselő-testületi határozat

2015. évi munkaterv módosítása

1 75/2015.(XII.14.) képviselő-testületi határozat

Polgármesteri tájékoztató elfogadása

176/2015.(XII.14.) képviselő-testületi határozat

Az önkormányzat képviselő-testülete 2016. évi
munkaterve

177/2015.(XII.14.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a Többcélú Kistérségi Társulásban
végzett tevékenységről

178/2015.(XII.14.) képviselő-testületi határozat

A Makói Kistérségi Többcélú Társulása 2016.
évi belső ellenőrzési terve

179/2015.(XII.14.) képviselő-testületi határozat

A hivatal munkájáról szóló beszámoló

180/2015.(XII.14.) képviselő-testületi határozat

Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás megadása
Beszámoló a Képviselő-testület által a
polgármesterre és a Szociális, Kulturális,
Ügyrendi Bizottságra átruházott hatáskör
feladatairól

181/2015.(XII.14.) képviselő-testületi határozat

182/2015.(XII.14.) képviselő-testületi határozat

A
Köztisztviselők
céljainak kitűzése

183/2015.(XII.14.) képviselő-testületi határozat

A
Helyi
fölülvizsgálata

184/2015.(XII.14.) képviselő-testületi határozat

A családsegítés és gyermekjóléti feladatok 2016.
január 1. napjától történő ellátása
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teljesítményértékelési

Esélyegyenlőségi

Program
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 14-én 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
Trembeczky Károly önkormányzati képviselők.
Távolmaradását előzetesen bejelentette: Runákné Gulácsi Krisztina bizottsági tag
Meghívottak: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző, Popovics Krisztián pénzügyi
csoportvezető, Pipiczné Prágai Julianna adóügyi ügyintéző, Botás Nikoletta építésügyi
ügyintéző, Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő, Tóth Józsefné szociális ügyintéző,
jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak közül megjelent: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző, Popovics Krisztián
pénzügyi csoportvezető, Pipiczné Prágai Julianna adóügyi ügyintéző, Botás Nikoletta
építésügyi ügyintéző, 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 4 fő megjelent, Runákné Gulácsi Krisztina
bizottsági tag munkavégzés miatt előzetesen jelezte távollétét, az ülés határozatképes, azt
megnyitom.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolom Trembeczky Károlyt és Kolozsvári Rozáliát
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 Kolozsvári Rozália legyen, kézfeltartással
szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
172/2015. (XII.14.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. december 14-én
tartott ülése jegyzőkönyv hitelesítőjének Trembeczky Károly és Kolozsvári
Rozáila képviselőket megválasztotta.
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Felelős: Gyarmati András polgármester
Határidő: azonnal
Gyarmati András polgármester: A meghívóban kiküldött napirenddel kapcsolatosan,
módosító indítványra teszek javaslatot. Javasolom, hogy az 5.6. után 1. szóbeli kiegészítést
szeretnék tenni családsegítési és gyermekjóléti feladat-ellátási szerződés megkötésével
kapcsolatban. A képviselők megkapták az anyagot hozzá, de a meghívóban még nem
szerepelt.
Napirendi javaslat
0. 2015. évi munkaterv módosítása
1. Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Gyarmati András polgármester
2. Az önkormányzat képviselő-test2016. évi munkaterve
Előadó: Gyarmati András polgármester
3. Tájékoztató a Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékenységről
Előadó: Gyarmati András polgármester
4. Belső ellenőrzés
Előadó: Gyarmati András polgármester
5. Előterjesztések
5.1.A hivatal munkájáról szóló beszámoló
5.2.2016. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozása
5.3.Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás megadása
5.4.Beszámoló a Képviselő-testület által a polgármesterre és a Szociális, Kulturális,
Ügyrendi Bizottságára átruházott hatáskör feladatairól
5.5.A Köztisztviselők teljesítményértékelési céljainak kitűzése
5.6. A Helyi Esélyegyenlőségi Program fölülvizsgálata
1. Szóbeli előterjesztés – A családsegítés és gyermekjóléti feladatok 2016. január 1.
napjától történő ellátása tárgyában
6. Interpellációk
7. Zárt ülés
Megkérdezem, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata, észrevétele ezzel kapcsolatban.
Trembeczky Károly képviselő: Az általam beterjesztett írásos anyagot is vegyük fel az 5.7.
számú előterjesztésként.
Gyarmati András polgármester: Interpellációkban. Jegyző asszony is így gondolta.
Egyébként is a testületet tájékoztatni szeretném a fejleményekről. Más észrevétel? Nincs.
Kérem a képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a napirendet, kézfeltartással jelezze.
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A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
173/2015. (XII. 14.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Napirend elfogadása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. december 14.-i
soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
0. 2015. évi munkaterv módosítása
1. Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Gyarmati András polgármester
2. Az önkormányzat képviselő-test2016. évi munkaterve
Előadó: Gyarmati András polgármester
3. Tájékoztató a Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékenységről
Előadó: Gyarmati András polgármester
4. Belső ellenőrzés
Előadó: Gyarmati András polgármester
5. Előterjesztések
5.1.A hivatal munkájáról szóló beszámoló
5.2.2016. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozása
5.3.Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás megadása
5.4.Beszámoló a Képviselő-testület által a polgármesterre és a Szociális,
Kulturális,
Ügyrendi Bizottságára átruházott hatáskör feladatairól
5.5.A Köztisztviselők teljesítményértékelési céljainak kitűzése
5.6. A Helyi Esélyegyenlőségi Program fölülvizsgálata
1. Szóbeli előterjesztés – A családsegítés és gyermekjóléti feladatok 2016.
január 1. napjától történő ellátása tárgyában
6. Interpellációk
7. Zárt ülés
Felelős: Gyarmati András polgármester
Határidő: azonnal
0. sz. n a p i r e n d : 2015. évi munkaterv módosítása
Gyarmati András polgármester: Bizottságok megtárgyalták, egyhangúlag javasolják a
testületnek elfogadásra. Azóta van-e javaslat, észrevétel? Nincs, kérem a testület tagjait, hogy
szavazzanak.
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
174/2015. (XII. 14.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: 2015. évi munkaterv módosítása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi
munkaterve decemberi üléséről „A költségvetést megalapozó rendeletek
módosítása” című 4. napirendi pontot törli.
Felelős: munkaterv módosításért: jegyző
Határidő: azonnal
1.sz. n a p i r e n d : Polgármesteri tájékoztató
Gyarmati András polgármester: Kérdezem a testület tagjait, van-e olyan téma, amit jobban
ki kellene bontani, vagy egyelőre ez megnyugtató volt.
Kolozsvári Rozália képviselő: November 30. az optikai kábelhálózat átadása. Az idén
befejeződik ez a munka?
Gyarmati András polgármester: Igen. Ez a munka befejeződik. Egyetlen szépséghibája van
a vasúton túl lévő probléma van. A múltkori műszaki átadás során tartott területi
megbeszélésen elhangzott, hogy egyetlen akadálya van a szolgáltatás megkezdésének, hogy
szeptemberben elindította a munka kivitelezője, beruházója a MÁV felé azt a tulajdonosi
hozzájárulás megkérését, ami ebben a pillanatban akadályozza a munkának a befejezését. A
hálózatot kiépítik, készen állnak a szolgáltatásra, de ez a hozzájárulás még mindig nincs meg.
Az ügy gyorsabbá tétele érdekében írtam a kontakt személynek, és az illetékestől tájékoztatást
kértem arról, mi az oka annak, hogy ez a hozzájárulás még a mai napig nem érkezett meg.
Ígéretet kaptam arra, hogy útjára indítja a hozzájárulási eljárás megkezdését. Megküldték
állítólag a megállapodási szerződét a beruházónak és a kivitelezőnek. Bízom benne, hogy
január második felében elindulhat a Telecom meg tudja kezdeni a szolgáltatást. Fölajánlottam
a Telecom képviselőinek, hogy amennyiben a lakossággal is meg akarják ismertetni a
szolgáltatást, Falugyűlés keretében lehetőséget biztosítunk. Ezzel ők élni akarnak.
Van-e még kérdés?
Trembeczky Károly képviselő: December 1. a felújított tornateremmel kapcsolatosan
tolmácsolnám, hogy a fiatalok a csütörtöki napra kérik a fűtést.
Gyarmati András polgármester: Megkaptam, le van rendezve.
Locskai Zoltán alpolgármester: November 19-én részt vettem a többcélú társulási ülésen.
Két téma került napirendre, az egyik a belső ellenőrzés, amit a testület is megkapott. A másik
bemutatkozott Dr. Szilágyi Róbert a Nagylaki Határrendészeti Kirendeltség parancsnoka és
általa szóba került a határforgalom miatt kialakult nagylaki állapot.
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Gyarmati András polgármester: 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, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
175/2015. (XII. 14.) 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: Az önkormányzat képviselő-testülete 2016. évi munkaterve
Gyarmati András polgármester: A bizottságok megtárgyalták és egyhangúlag javasolták
Locskai Zoltán alpolgármester úr által javasolt kiegészítéssel, miszerint két témát emeljünk be
a május havi napirendek közé. Van-e azóta újabb javaslat?
Trembeczky Károly képviselő: Az Országgyűlési képviselő meghívását szeretném javasolni.
Gyarmati András polgármester: Ezt a javaslatot csak úgy tudom elképzelni, hogy akár
rendkívüli testületi ülésre is, mert az ő elfoglaltságukat tekintve nem tudunk időt
meghatározni, de támogatom a magam részéről. Lehet, hogy ez úgy fog megvalósulni, hogy ő
kéri a találkozó időpontját. Egyéb hozzászólás, kiegészítés? Nincs, kérem a testület tagjait,
hogy szavazzanak.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
176/2015. (XII. 14.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az önkormányzat képviselő-testülete 2016. évi munkaterve
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület
2016. évi munkatervét a határozat melléklete szerinti tartalommal
elfogadta.
Felelős: munkaterv módosításért: jegyző
Határidő: azonnal
3.sz. n a p i r e n d: Tájékoztató a Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékenységről
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Gyarmati András polgármester: Beszámoló a Többcélú Társulásban végzett
tevékenységről. Tisztelt Képviselőtársaim! 2011. évtől gyakorlatilag csökkent a társulás
feladata, de vannak még folyamatban lévő ügyek, mint például olyan buszmegálló építés,
amiben annak idején mi nem voltunk érintettek, logopédia, úszás stb. Két érdemi, tartalmi
funkciója van jelenleg, a belső ellenőrzés és az orvosi ügyeleti ellátás. A belső ellenőrzést
biztos vagyok benne, hogy egyedül költségesebb lenne elvégezni és elvégeztetni, mint így
társulási formában. Ez alól Maroslele az egyetlen kivétel, aki kiszervezte ezt a feladatot.
Javasolom a testületnek, hogy ebben a felállásban továbbra is maradjon a többcélú
társulásban. Kérdés, észrevétel van-e?
Trembeczky Károly képviselő: A 2. oldal első bekezdés második mondatában felsorolt
feladatok sorát szűkíteni kellene arra a két feladatra, amiről említést tettél.
Gyarmati András polgármester: Egyetértek, de ezt az anyagot a polgármester asszony
küldte át.
Trembeczky Károly képviselő: Az általam említett mondatban szereplő helyi
közútfenntartási feladatokat azért húztam alá, hogy a Rózsa sor útszakaszának felújítására a
társulási pénzből meg lehetne tenni. De polgármester úr által elmondottak során ez
okafogyottá válik.
Gyarmati András polgármester: A többi települések érdekeltek a felsorolt feladatokban,
ezért le kellett írnia a beszámolóban, de Nagylak csak abban a kettőben, amit említettem.
Egyéb észrevétel? Nincs. Kérem a testület tagjait, hogy szavazzanak a beszámoló
elfogadásáról.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
177/2015. (XII. 14.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Tájékoztató a Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékenységről
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester Többcélú
Kistérségi Társulásban végzett tevékenységéről szóló beszámolót megvitatta és
azt elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A határozatról értesül:
Többcélú Kistérségi Társulás elnöke
Belső ellenőrzés
4.sz. n a p i r e n d: Belső ellenőrzés
Gyarmati András polgármester: Szorosan kapcsolódik a következő napirend az
elfogadotthoz. A belső ellenőrzési terv. Ennek a hagyománya az, hogy javaslatot kérnek a
polgármesterektől és a jegyzőktől az ellenőrzés témájára, időpontjára vonatkozóan. Ezek a
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javaslatok elküldésre kerültek, ennek alapján készült el a terv. Ennek alapján végzik
ellenőrzési munkájukat. Kérdés, észrevétel van-e?
Nincs. Kérem a testület tagjait, hogy szavazzanak.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
178/2015. (XII. 14.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Makói Kistérségi Többcélú Társulása 2016. évi belső ellenőrzési terve
Határozat
Nagylak Község Önkormányzata a 2016. évi Belső Ellenőrzési tervet a
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Nyergesné Kovács Erzsébet
Határidő: azonnal
Erről értesítést kap:
 Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
 Polgármesterek Tanácsa elnöke (6900 Makó Széchenyi tét 22.)
5.sz. n a p i r e n d: Előterjesztések
5.1. A hivatal munkájáról szóló beszámoló
Gyarmati András polgármester:. Nem kívánom azt többel kiegészíteni a bizottsági ülésen
elhangzottakat. Még egyszer köszönöm a hivatal munkatársainak a munkáját. „Szeretném a
testület figyelmébe ajánlani, hogy a közigazgatás átszervezése óta a létszám a
kistelepüléseken jelentős mértékben lecsökkent. Kérem a testület tagjait, hogy értsék meg, ha
valami gond van a munkákban, vagy a munkájukban azt nem rossz szándékkal teszik, hanem
annak az iránynak a mentén, „hogy aki dolgozik, az hibázik is”. A közös önkormányzati
hivatal munkatársai nagyon le vannak terhelve. Hiba nélkül nem tudnak dolgozni. Igyekeznek
a legjobb anyagokat a testületek elé rakni, de ebben a pillanatban már most szeretném
megvédeni őket bármilyen támadással szemben, hogy azt nem hanyagságból, nem
rosszindulatból teszik, hanem azért, mert rettentően sok a munkájuk. Mi sem jobb lehetőség,
mint egy beszámoló arra, hogy megköszönjem munkájukat, amit a testületek érdekébe tettek.
Köszönöm, ennyit szerettem volna mondani.” Kérdés, észrevétel van-e? Nincs. Kérem a
testület tagjait, hogy szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
179/2015. (XII. 14.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Beszámoló a Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi
tevékenységről
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Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyző Magyarcsanádi
Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról szóló beszámolóját
megtárgyalta, azt elfogadja.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
Határozatról értesítést kap:
Farkas János polgármester
Gyarmati András polgármester
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
Hivatal köztisztviselői
5.2. 2016. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozása
Gyarmati András polgármester: A bizottságok megtárgyalták és egyhangúlag javasolják
elfogadásra a testületnek. Hangsúlyozom, hogy csak arra fogok költeni, amire nagyon-nagyon
szükséges. Nagyobb összegű kiadás esetén a testület felhatalmazásával kívánom megtenni.
Kérdés, hozzászólás? Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a rendeletről elfogadásáról
szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül, az alábbi rendeletet alkotta:
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2015. (XII. 15.)
önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról
(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)
5.3. Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás megadása
Gyarmati András polgármester: Tanácstalan vagyok. Kérdezem a munkatársamat Botás
Nikolettát, hogy ez az önkormányzati tulajdonban lévő út hol van?
Botás Nikoletta építésügyi ügyintéző: Csanádpalotai homok kitermelőhöz vezető egy út,
amelynek egy kis szakasza az önkormányzat tulajdonában van.
Gyarmati András polgármester: Mit akarnak konkrétan tenni?
Botás Nikoletta építésügyi ügyintéző: Telekalakítási engedély iránti eljárás van folyamatban
a homok kitermelő területén. Három részre lesz felosztva ez a terület és jogszabály írja elő,
hogy a köztes területek ingatlan tulajdonosainak közútkezelői hozzájárulása szükséges.
Gyarmati András polgármester: Nincs kérdésem tovább. Kérdezem a testület tagjait van-e
kérdés? Amennyiben nincs, kérem a testület tagjait, hogy szavazzunk.
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
180/2015. (XII. 14.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás megadása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete-a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § biztosított
jogkörében eljárva a Halmos Tamás és Társa Földmérő és Szolgáltató Kft.
(6722 Szeged, Béke u.3.) által kért a Nagylak 08/17 helyrajzi számú út
vonatkozásában
a
telekalakítási
engedély
kiadásához
szükséges
közlekedésbiztonsági és útügyi érdekek érvényre juttatása érdekében a
hozzájárulását megadja.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő értesítésre: azonnal
A határozatról értesítést kapnak:
1.) Gyarmati András polgármester
2.) Halmos Tamás és Társa Földmérő és Szolgáltató Kft.6722 Szeged, Béke
u.3
3.)Irattár
5.4. Beszámoló a Képviselő-testület által a polgármesterre és a Szociális, Kulturális,
Ügyrendi Bizottságra átruházott hatáskör feladatairól
Gyarmati András polgármester: A bizottságok megtárgyalták és egyhangúlag javasolják a
testületnek elfogadásra. Trembeczky Károly képviselő úr szóbeli kiegészítést tett, illetve
kérdésekre adott választ. Kérdezem a testület tagjait van-e kérdés? Amennyiben nincs, kérem
a testület tagjait, hogy szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
181/2015. (XII. 14.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Beszámoló a Képviselő-testület által a polgármesterre és a Szociális, Kulturális,
Ügyrendi Bizottságra átruházott hatáskör feladatairól
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület által a
polgármesterre és a Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottságra átruházott
hatáskör feladatairól szóló beszámolót megtárgyalta, a melléklet szerinti
tartalommal elfogadja.
Határozatról értesítést kap:
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- Gyarmati András polgármester
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző

5.5 A Köztisztviselők teljesítményértékelési céljainak kitűzése
Gyarmati András polgármester: A bizottságok megtárgyalták és egyhangúlag javasolják a
testületnek elfogadásra. Kérdezem a testület tagjait van-e kérdés? Amennyiben nincs, kérem a
testület tagjait, hogy szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
182/2015. (XII. 14.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Köztisztviselők teljesítményértékelési céljainak kitűzése
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös önkormányzati hivatal
köztisztviselői vonatkozásában 2016. évre a teljesítmény követelmények alapját
képező célokat a határozat mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
A képviselő-testület felkéri jegyzőt, hogy a köztisztviselők egyéni teljesítmény
követelményeit a mellékletben rögzített célok figyelembevételével határozza meg.
Felelős: jegyző
Határidő: 2016. január 31. értelem szerint

5.6. A Helyi Esélyegyenlőségi Program fölülvizsgálata
Gyarmati András polgármester: A bizottságok megtárgyalták és javasolják elfogadásra a
testületnek. A programot kétévente felül kell vizsgázni. Ezzel kapcsolatosan szervezték meg a
járási szintű kerekasztal beszélgetéseket, melyen Zsuzsi kolléganőm vett részt, amit
hasznosnak tartott. Elsők között volt Nagylaknak ilyen programja, amit most fölül kell
vizsgálni, fogadjuk el. Kérdés, hozzászólás van-e?
Trembeczky Károly képviselő: A 6.-7. pont közötti résznél van két táblázat, melynél a
lakbérek jelenlegi összege 121,-Ft/m2.
Gyarmati András polgármester: Ami az elmúlt 9 évből 8 évet azon dolgoztunk, hogy ne
kelljen új adót bevezetni, ne kelljen az egyetlen meglévő adót emelni, mert ismerve a fizetési
keresletet és a fizetési hajlandóságot is, a hátralékok nagyságát, nem gondolom, hogy tovább
kellene feszíteni a húrt. Mondom ezt úgy, hogy a bérlakásainkra gyakorlatilag egy-két eszköz
beruházásán túl az utóbbi időben nem tudtunk pénzt fordítani. A komfortosítás irányába nem
tudtunk elmenni, mert ezt pályázat nélkül nem lehet. Ezekre a lakásokra 10 milliók
kellenének. Kérdezem a képviselő társaimat, akarunk-e ezzel az összeggel most foglalkozni?
Arra ösztönözném a testületet, hogy ehhez az ügyhöz ne nyúljunk hozzá.
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Locskai Zoltán alpolgármester: Javasolom, hogy teljes egészében koncentráljunk inkább a
kintlévőségeink behajtására.
Gyarmati András polgármester: Van-e még kérdés? Amennyiben nincs, kérem a testület
tagjait, hogy szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
183/2015. (XII. 14.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Helyi Esélyegyenlőségi Program fölülvizsgálata
Határozat
Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
helyi
esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi
mentorokról szóló 321/2011.(XII. 27.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés a)
pontjában foglalt feladatkörében eljárva az alábbi döntést hozta:
1. Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Helyi
Esélyegyenlőségi
Programját
felülvizsgálta.
A
felülvizsgálat
eredményeként a Helyi Esélyegyenlőségi Programot a csatolt Helyi
Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálati jegyzőkönyve szerint módosítja.
2. Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1. pontban
foglaltak tekintetében felhatalmazza a polgármestert a Helyi
Esélyegyenlőségi Program módosítása kapcsán szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal, értelem szerint
Felelős: polgármester
A határozatról értesítést kap:
- Türr István Képző és Kutatóintézet, Békéscsaba
- Gyarmati András polgármester
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
- Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő

1. Szóbeli előterjesztés – A családsegítés és gyermekjóléti feladatok 2016. január 1.
napjától történő ellátása tárgyában
Gyarmati András polgármester: Arról van szó, hogy most már csak a székhelytelepülésen
keresztül látható el a feladat, ezért ki kell lépnünk a társulásból. Mikro térségen belől csak
Apátfalva felel meg a feltételeknek, jegyző asszony felvette a településsel a kapcsolatot, mire
ők hajlandóságot mutattak. Van-e még kérdés? Amennyiben nincs, kérem a testület tagjait,
hogy szavazzunk.
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
184/2015. (XII. 14.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A családsegítés és gyermekjóléti feladatok 2016. január 1. napjától történő
ellátása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyetért azzal, hogy
Magyarcsanád Község Önkormányzata, mint a Magyarcsanádi Közös
Önkormányzati Hivatal székhelytelepülése, - gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (2a) bekezdésében
foglalt – hatáskör címzettje a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 2016.
január 1. napjától Magyarcsanád és Nagylak Község közigazgatási területén
történő ellátására Apátfalva községgel feladat-ellátási szerződést kössön.
A képviselő-testület a feladat-ellátási szerződést a határozat melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására
és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő szerződés megkötésére: 2015. december 31.
egyebekben: értelem szerint
3.sz. n a p i r e n d: Interpellációk
Gyarmati András polgármester: Trembeczky képviselőtársam által felvett elkerülő út
ügyében az alábbiakról tájékoztatom a testületet. Becsey Zsolt államtitkár úr holnap utánra
sokoldalú egyeztető tárgyalásra hívta Szegedre az érdekelt szerveket (rendőrség, autópálya,
közútkezelő, stb.). Itt dől el, hogy a forgalommal mit tudunk kezdeni. Ezzel egy időben
kaptunk egy levelet a Magyar Közút Csongrád Megyei Igazgatóságától, melyet szeretnék
fölolvasni. Levél csatolva a jegyzőkönyvhöz.
Ez a levél megelőzte a Becsey Zsolt államtitkár úr által kezdeményezett egyeztetést. A múlt
héten rész vettem egy munkavacsorán, ahol Lázár János képviselő úr és Héj Dávid
miniszterelnöki megbízottal egész este arról beszéltünk, hogyan lehet megoldani ezt a
problémát. Lázár János miniszter megbízást adott a miniszterelnöki megbízottnak, hogy
szerdára készítsen egy olyan anyagot, amivel tehermentesíteni tudjuk Nagylakot. Az a
véleményem, hogy nem elvetve a képviselő úr felvetését, de engedje meg a testület, hogy
először történjék meg a Becsey államtitkár úr féle egyeztetés. Az elkerülő út tanulmányterve
benyújtásra került, a terv zsűrizése megtörtént, az engedélyezési kiviteli terv be van nyújtva, a
kisajátítások 2016-ra megkezdődnek. A Kormány döntött, arról, hogy 3,6 milliárd forintot
elkülönít a régi út megerősítésére és az elkerülő út megépítésére. Képviselő úr javaslatára
vonatkozóan kérek egy kis türelmet, amíg körül járom az elképzeléseket.
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Miniszter úr ugyanezt kérte tőlem, 2-3 hét türelmet, és meg fogják oldani a problémát. Kérem
a hozzászólásokat ebben az ügyben.
Locskai Zoltán alpolgármester: Ami elhangzott, az mindenképpen eredmény meg vagyok
elégedve.
Trembeczky Károly képviselő: A
kamionforgalom száma nem csökken.

súlykorlátozást

jelző

tábla

kihelyezésével

a

Gyarmati András polgármester: A felsorolás így szól. ÁDR, növény egészségügyi
szállítmányok. Ebbe tartoznak a hűtött gyümölcs, a hűtött zöldség és az élőflórás növény, ami
a forgalom 90%-át teszi ki. Ezért kell nagyon a szerdai egyeztetés, mert ott fogom ezt még
egyszer bombázni.
Trembeczky Károly képviselő: Ezzel nem csinálnak mást, csak a helyi szállítókat fogják
korlátozni. Az ilyen ügyekben engedélyt kell kérni, ami a nem tetszésemet váltja ki. A másik,
hogy a makói elkerülőt is ugyanezekkel a táblákkal fogják ellátni, ami Apátfalva,
Magyarcsanád teljes lakosságát fogja érinteni. Szerintem ez egy zavaros helyzetet fog
teremteni. Mindenképpen arra kell koncentrálni a táblák kihelyezésekor, hogy Nagylakot
kerülje el az a forgalom, ami 600-800 között van napi szinten.
Gyarmati András polgármester: Nem elutasításról van szó, csupán a határozatba foglalást
nem tartom helyesnek, mint közlés módját.
Locskai Zoltán alpolgármester: A közutas levél azt írta le, hogy a Románia felől érkező
forgalom, az Makó irányába halad tovább.
Gyarmati András polgármester: Igen.
Locskai Zoltán alpolgármester: Akkor nem maradhat ugyanakkora a kamionforgalom
száma.
Gyarmati András polgármester: Örömmel tájékoztatom a képviselőket, hogy a mikrobusz
beszerzését követően benyújtottuk a fizetési kérelmet és ma megkaptuk azt a határozatot,
amely 7,9 millió forintot megítélte az MVH, ami várhatóan ebben az évben átutalásra kerül.
Karácsonyi ünnepséggel kapcsolatban ma egyeztetést folytattam a műsort szervező Locskai
Zoltánnéval. A következő kéréssel fordul felém, jegyző asszony és a képviselők, valamint a
munkatársak felé. A műsor végén egy mécsessel a kezünkben a színpad előtt állnánk együtt.
Én azonosulni tudok ezzel, kérem a testületet és a munkatársakat, hogy fogadják el ezt a
felkérést. Ezt követően ajándékozzák meg a gyerekek a nézősereget. Kalácsosztást már
említettem, szombaton 8.00 órára kérném a segítséget a testületi tagoktól, illetve a
munkatársakról. Nagyon régi hagyomány, az meg szintén, hogy a karácsonyi ünnepséget
megelőző napon kerül erre sor. Átadnám a szót képviselő társaimnak.
Locskai Zoltán alpolgármester: Az ifjúsági klubba járóknak szükséges lenne kerékpár
tárolót biztosítani, mert a biciklik neki vannak támasztva a falnak.
Gyarmati András polgármester: Egy 15 beállásos kerékpártároló szerintem elegendő lenne.
Rendben van.
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Locskai Zoltán alpolgármester: A vízműhöz vezető út karbantartása kinek a feladata?
Kötelességünk őket átengedni, zúzott kővel talán fel kellene szórni.
Gyarmati András polgármester: A testület engedélye szüksége a jelenlévők
hozzászólásához. Kérem a testület hozzájárulását, ahhoz, hogy Tóth-Vass Jánosné
hozzászóljon. Megállapítom, hogy a testület hozzájárulását adta.
Tóth-Vass Jánosné nagylaki lakos: Mos fog lejárni az LTP szerződés. Azt szeretném
kérdezni, mi a teendő?
Gyarmati András polgármester: A kerékpártartó rendben van. Amikor a vízmű bejárójának
aszfaltozása került szóba, felhívtak engem, hogy tudnánk-e tenni valamit az ügyben.
Mondtam, hogy nem. Úgy gondolom, hogy az ivóvízminőség-javító program 4 milliárd
forintjába bele kellene férjen a kb. 70 m út aszfaltozása. Az volt a válsz, hogy a projekt erre
nem ad lehetőséget. A vízmű kerítésén belül leaszfaltozták, azt a részt, ami rajtunk keresztül
vezető út pedig tiszta sár volt. Erre nem futotta. Azt ajánlották, hogy durva zúzott kővel
feltöltik. Nem tettek semmit. A saját területünkre tekintettel, valószínű nekünk kell lépni
ebben az ügyben.
LTP arról volt szó, hogy a kistelepülések is kapnak UNIÓ-s forrást a csatornahálózat
kiépítésére. Arra bíztattuk a lakosságot, hogy kössenek elő takarékossági szerződést, hogy ne
egy összegben kelljen negyed millió forintot kifizetni a beruházásra. Teltek, múltak az évek és
a politika másként gondolkodott. Először a nagytelepüléseken, aztán a közepes méretű
településeken valósultak meg a beruházások, a kistelepüléseken e pillanatban 2020 előtt nem
valósul meg. Aki kérte, az önkormányzat már lemondott a kedvezményezetti jogáról. Most a
szerződések egy része lejár december végén, akinek nem az várja ki a futamidő végét, mert
azt követően mindenki szabadon felhasználhatja az összeget. Megnyugtató volt-e a válasz?
Tóth-Vass Jánosné nagylaki lakos: Köszönöm szépen.
Gyarmati András polgármester: Van-e még interpelláció? Nincs. A napirendeket
megtárgyaltuk. Szeretném átadni a karácsonyi ajándékot jegyző asszonynak, a képviselőknek
és a munkatársaimnak. Köszönöm a részvételt az ülést bezárom. (14.15 órakor)
k.m.f.t.
Gyarmati András
polgármester

Nyergesné Kovács Erzsébet
jegyző

Kolozsvári Rozália
jegyzőkönyv hitelesítő

Trembeczky Károly
jegyzőkönyv hitelesítő
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