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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 1-jén 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 képviselő-testületi tag 
 
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 4 fő megjelent, Runákné Gulácsi Krisztina 
bizottsági tag munkavégzés miatt előzetesen jelezte távollétét, az ülés határozatképes, azt 
megnyitom.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolom Locskai Zoltánt 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 Locskai Zoltán és Kolozsvári Rozália legyen, kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
1/2016. (II.01.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. február 1-jén 
tartott soros, nyílt ülése jegyzőkönyv hitelesítőjének Locskai Zoltán és 
Kolozsvári Rozália képviselőket megválasztotta. 
 
Felelős: Gyarmati András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Gyarmati András polgármester: A meghívóban kiküldött napirenddel kapcsolatosan 
módosító indítványra teszek javaslatot. Javasolom, hogy a 3. számú - Magyarcsanádi Közös 
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Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése – című napirendet – közös önkormányzati hivatalok 
esetén - csak a székhely településnek kell tárgyalnia, nekünk nem kell tárgyalnunk, tehát vegyük le, 
viszont a betelepítési kvóta címmel az 1. számú szóbeli előterjesztést vegyük fel napirendi pontként. A 
képviselők megkapták az anyagot hozzá, de a meghívóban még nem szerepelt.  
 

Napirendi javaslat 
 

1. Polgármesteri tájékoztató 
Előadó: Gyarmati András polgármester 
 

2. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
megállapítása 

 
2/A. Nagylak Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése 

  Előadó: Gyarmati András polgármester 
 

3. Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése 
Előadó: Gyarmati András polgármester 
 

4. Előterjesztések 
4.1.A nagylaki Román Nemzetiségi önkormányzat együttműködési megállapodásának 
felülvizsgálata 
4.2. A Csongrád Megyei Önkormányzattal együttműködési megállapodás kötése  
4.3.Közösségi busz üzemeltetésének pénzügyi feltételei 
4.4.Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ módosítása 
4.5. Hozzájárulás kérése Falunap szervezéséhez  

      4.6. Körzeti ápolói álláshelyre pályázat kiírása  
      4.7. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 
      4.8. SZMSZ módosítása  

 
5. Interpellációk 

 
6. 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 4 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
2/2016. (II.01.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Napirend elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete közmeghallgatással 
egybekötött 2016. február 1-jén tartott soros, nyílt ülésének napirendjét az 
alábbiak szerint hagyja jóvá: 
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1. Polgármesteri tájékoztató 
Előadó: Gyarmati András polgármester 
 
2. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek megállapítása 
 
2/A. Nagylak Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése 
  Előadó: Gyarmati András polgármester 
 
3. Előterjesztések 

3.1.A nagylaki Román Nemzetiségi önkormányzat együttműködési 
megállapodásának felülvizsgálata 

3.2. A Csongrád Megyei Önkormányzattal együttműködési megállapodás 
kötése  

3.3.Közösségi busz üzemeltetésének pénzügyi feltételei 
3.4.Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ módosítása 
3.5. Hozzájárulás kérése Falunap szervezéséhez  
3.6. Körzeti ápolói álláshelyre pályázat kiírása  
3.7. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet 

módosítása 
3.8. SZMSZ módosítása 
3.9. Betelepítési kvóta    

 
4. Interpellációk 
 
5. Zárt ülés 
Felelős: Gyarmati András polgármester 
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. 
 
Locskai Zoltán alpolgármester: December 16. a Településtisztasági Kht. taggyűlésével 
kapcsolatosan szeretném tudni, hogy milyen a hangulat, van-e, lesz-e szerepük abban a 
munkában, ami 2016. június után következik? 
 
Gyarmati András polgármester: Azért mentem el erre a taggyűlésre, mert nem akartam 
kihagyni, másrészt roppant érdekelt engem is az, amit a képviselő úr kérdezett. Tájékozódni 
szerettem volna arról, hogy ők hogyan látják a saját helyzetüket, illetve, hogy ők mit tudnak. 
A végén kiderült, hogy ők érdeklődtek a polgármesterektől, hogy mit tudnak a DAREH-ről. 
Teljes bizonytalanságban vannak, ettől függetlenül elkészült a 2016. évi üzleti tervük. 
Fogalmuk sincs arról, hogy lesz-e szerepük a rendszerben. Létrehozza az állam a koordináló 
szervezetet, ami gyakorlatilag egy állami szervezet lesz. Az fogja kiadni a megfelelőségi 
nyilatkozatokat a szolgáltatók számára. Amennyiben a Településtisztasági Kht. nem fogja 
megkapni ezt a megfelelőségi nyilatkozatot, vagy igazolást, akkor nem fog tudni szolgáltatni. 
Ők állítják, hogy minden feltételnek megfelelnek, hatalmas eszközállományuk van. Az 
országgyűlési képviselő is jelen volt az ülésen, és elmondta, hogy aki akadályozza az ügy 
menetét, arra ráterhelik a teljes projekt költségét. Ezzel próbálta helyre tenni a hatalmat 
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megkaparintó Békéscsabát és Gyulát. A másik, hogy akinek már van érvényben lévő 2015. 
második felénél is későbbi szerződése, azokkal mi lesz? A koordináló szervezet ezt a kérdést 
is le fogja rendezni. Ennyit tudok kiegészítésként mondani. 
 
Trembeczky Károly képviselő: December 20. Falukarácsony kapcsán nehéz gondolatokat 
fogalmazok meg, de ki kell mondjam a véleményemet, és azokét, akik velem egyetértenek. 
2016. évet írunk. Ez az évszám annyit jelent Krisztus születése. Karácsonykor összegyűlünk, 
akkor ezt az alkalmat ünnepeljük nem pedig azt, hogy a hóember nincs kalapja. Olyan dolog 
került felszínre az ünnepi műsor kapcsán, aminek abszolút nem volt semmi köze a 
karácsonyhoz. Ezt talán két héttel korábban Mikulás napján kellet volna előadni. Mindenről 
szó volt, csak a pásztorokról és kis Jézusról nem. Nem vagyok hívő, de valahogy olyan 
disszonáns volt az egész műsorszám az alkalomhoz. Ez olyan helyzet volt, amikor március 
15-én nem hazánk nagyjairól, hanem a szerelemről szólt a beszéd. Másik gondolat, hogy 
mindannyian alkalomhoz illően voltunk öltözve. A két technikus tornacipőben, ápolatlanul 
jelent meg. Egyébként maga a műsor hangulatos és tetszetős volt, csak nem arról szólt, amiről 
kellett volna. Nem azt vártam volna én el, hogy mindannyian áhítattal énekeljünk egyházi 
dalokat.    
 
Gyarmati András polgármester: Úgy gondolom, hogy egy képviselő és egy polgármester 
számára is az fontos, hogy egy műsorról az emberektől halott visszaigazolás milyen. Egyetlen 
egy olyan vélemény nem fogalmazódott meg, amit a képviselő úr most megfogalmazott. 
Mindenkitől nagyon elismerő szavakat hallottam, amiben külön öröm, hogy a nagylaki 
gyerekek adták elő. Én ebben nem osztom a képviselő úr véleményét. Volt már nálunk 
pásztorjáték, amikor az egyházi iskolát kértük föl erre. Nekem nagyon odaillő volt és hálás 
vagyok azért, hogy Locskainé Zsuzsi betanította a gyerekeket. Föl is hívtam és megköszönten 
neki a munkáját, amit helyesnek tartok. A polgármesteri tájékoztatóval kapcsolatosan van-e 
még valakinek kérdése?    
 
Gyarmati András polgármester: 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: 
 
3/2016. (II.01.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Polgármesteri tájékoztató 

 
H a t á r o z a t 

 
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 adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek megállapítása 
 
    
Gyarmati András polgármester: Elmondtam ezzel kapcsolatosan a bizottsági ülésen a 
véleményem. Nagylak soha nem volt konszolidált település, gyakorlatilag annak a biztonságát 
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szolgálja, hogy a kormány nem szorgalmazza a továbbiakban, hogy az önkormányzatok 
adósságait finanszírozza. Ezért 3 évre ütemezve kell azt a tervet elkészíteni, hogy amennyiben 
hitelt venne fel az önkormányzat, akkor ezt garantáltan hogyan tudja visszafizetni. A 
bevételeinknek az 50%-áig lehet hitelt igénybe venni, amit kormányengedéllyel tehetünk 
meg. Nagyon szeretném, ha ebben az évben sem kellene a hitelfelvételhez folyamodni, mert 
az sosem jelent jót. A bizottságok megtárgyalták és egyhangúlag javasolták a képviselő-
testületnek elfogadásra. Van-e azóta újabb javaslat?  Nincs, kérem a testület tagjait, hogy 
szavazzanak.  
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül, az alábbi határozatot hozza: 
 
4/2016. (II. 01.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
megállapítása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, 
valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek három évre várható összegétt a határozat mellékletét képező 
táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja. 

 
Felelős: Gyarmati András polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozatról értesítendők:  
- Gyarmati András polgármester 
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
- Vighné Ménesi Zsuzsanna pü. főelőadó 

 
2/A.sz. n a p i r e n d: Nagylak Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése 

  
Gyarmati András polgármester: Nem kívánok semmit hozzá tenni, úgy gondolom 
mindenről tájékoztattam a bizottsági ülésen a képviselőket. A bizottságok egyhangúlag 
elfogadásra javasolják a testületnek.  
Fogalmazódott-e meg újabb gondolat? Nem. Kérem a testület tagjait, hogy szavazzanak a 
rendelet elfogadásáról.  
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül, az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2016. (II. 01.) 

önkormányzati rendelete 
Nagylak Község önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 

 
(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
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Gyarmati András polgármester: A Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi 
költségvetését levettük napirendről. 
 
3.sz. n a p i r e n d: Előterjesztések 
 
3.1.A nagylaki Román Nemzetiségi önkormányzat együttműködési megállapodásának 
felülvizsgálata 
 
Gyarmati András polgármester: A Román Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési 
megállapodása éves kötelező feladat. Mindent megteszünk, vannak közös programjaink. 
Bizottságok megtárgyalták, egyhangúlag javasolták a testületnek elfogadásra. 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: 
 
5/2016.(II.01.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: A nagylaki Román Nemzetiségi önkormányzat együttműködési megállapodásának 
felülvizsgálata 
  
 

H a t á r o z a t 
  

Nagylak Község Önkormányzata a Nagylaki Román Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodását felülvizsgálta és a 
Megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 
Felelős: polgármester, jegyző  
Határidő: azonnal  

 
3.2. A Csongrád Megyei Önkormányzattal együttműködési megállapodás kötése  
   
Gyarmati András polgármester: Pályázatíró munkacsoportról van szó, akikkel Apátfalván 
találkoztam. Elmondtam, hogy a pályázataink 99%-át mi készítjük el, de amennyiben olyan 
pályázat jelenne meg, amely nagyon komoly munkát igényel, ők szívesen ajánlják a 
segítségüket egy minimális összegért. De teljes körű pályázatot is tudnak vállalni, a projekt 
menedzsementtől egészen a pályázat elszámolásáig. Alelnök úr ebben kéri a megállapodásunk 
megerősítését, amit támogatok. Van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Kolozsvári Rozália képviselő: Pénzügyi vonzata van-e? 
 
Gyarmati András polgármester: Csak akkor, ha pályázatot íratunk velük, vagy ők 
felügyelnek, vagy bonyolítanak le pályázatot. Nagyon minimális 1-2%-os összegért. Más 
észrevétel van-e? 
 
Nincs. Kérem a testület tagjait, hogy szavazzunk.  
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül, az alábbi határozatot hozza: 
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6/2016. (II. 01.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: A Csongrád Megyei Önkormányzattal együttműködési megállapodás kötése  
   

H a t á r o z a t 
  

Nagylak Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Európai Uniós 
források igénybevételéhez benyújtandó támogatási kérelmek elkészítéséhez és 
nyertes pályázat esetén a projektek megvalósítására a határozat melléklete 
szerinti tartalommal együttműködési megállapodást köt a Csongrád Megyei 
Önkormányzattal. 

 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester az együttműködési 
megállapodás aláírására és az együttműködési megállapodásból eredő 
feladatok ellátására. 

 
Határidő: értesítésre, aláírásra: azonnal, egyebekben: folyamatos 
Felelős: Gyarmati András polgármester 

 
A határozatról értesül: 
- Csongrád Megyei Önkormányzat képviselője Kakas Béla Szeged, Tisza Lajos   
   körút 2-4. 
- Gyarmati András polgármester 
- Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő 
- Irattár 

 
3.3. Közösségi busz üzemeltetésének pénzügyi feltételei 
 
Gyarmati András polgármester: A bizottságok megtárgyalták és egyhangúlag javasolják a 
III. változatot, az úgynevezett tarifás rendszert elfogadásra a testületnek. Azóta merült-e fel 
bárkinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a 
testületi ülés előtt kiadott módosított III. tarifás változat elfogadásáról szavazzunk. 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül, az alábbi határozatot hozza: 
 
7/2016.(II.02.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Közösségi busz üzemeltetésének pénzügyi feltételei 
 

 
H a t á r o z a t 

 
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a FORD Transit Custom 
Tourneo típusú mikrobusz használati díját 50,- Ft/km, valamint az állásidőre a 
gépkocsivezető díjazásának az 50 %-át állapítja meg. 

 
    Felelős: polgármester 
  Határidő lakosság tájékoztatására: azonnal, egyebekben értelem szerint 
 
  Határozatról értesítést kap: 

 Gyarmati András polgármester 
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 Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
 Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő  

 
 
3.4. Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ módosítása 
 
Gyarmati András polgármester: Jegyző asszony elmondta, hogy anyagi terhet nem ró az 
önkormányzatra, de az álláshelyet meg kell teremteni. A lehívott normatíva fedezetet nyújt az 
egy fő foglalkoztatására. A bizottságok megtárgyalták és egyhangúlag javasolják a testületnek 
elfogadásra. Kérdezem a testület tagjait azóta kialakult-e kérdés, észrevétel? Amennyiben 
nincs, kérem a testület tagjait, hogy szavazzunk.  
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül, az alábbi határozatot hozza: 
 
8/2016.(II.01.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal SzMSz módosítása  
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarcsanádi Közös 
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát 2016. február 1. 
napjától a melléklet szerinti tartalommal módosítja. 

 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal  

 
 
3.5 Hozzájárulás kérése Falunap szervezéséhez 
 
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: 
 
9/2016.(II.01.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Hozzájárulás kérése Falunap szervezéséhez 

 
H a t á r o z a t 

 
 

Nagylak Község Önkormányzat képviselő-testülte 2016 évben is meg kívánja 
rendezni a Falunapot, melyet rendezvénytervében szerepeltet.  
A Falunap megrendezésére 3.000.000,- Ft kiadási előirányzatot határoz meg a 
közösségi színterek üzemeltetése szakfeladaton az egyéb dologi kiadások 
terhére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő. 2015. augusztus 6. 
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A határozatról értesül: 
Gyarmati András polgármester 
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő 

 
 
3.6. Körzeti ápolói álláshelyre pályázat kiírása 
 
Gyarmati András polgármester: Jegyző asszony és a bizottságok megállapodtak a 
határidőkben, javasolják elfogadásra a testületnek. Kérem a testület támogatását, hogy írjuk ki 
a pályázatot, hogy mihamarabb betölthessük az orvos asszisztensi állást, reményeink szerint 
március 1. napjától.  
Aki ezt támogatja, kérem, szavazzon. 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül, az alábbi határozatot hozza: 
 
10/2016.(II.01.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Körzeti ápolói álláshelyre pályázat kiírása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat képviselő-testülete az üres körzeti ápoló 
álláshelyre a határozat melléklete szerinti tartalommal pályázat kiírásáról. dönt. 

 
Határidő: közzétételre azonnal 
Felelős: Gyarmati András polgármester 

 
3.7. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 
 
Gyarmati András polgármester: Jogszabályváltozás következtében a határidő változása 
miatt a lakhatási támogatás elbírálását a testület átruházza polgármesteri hatáskörbe. A 
bizottságok egyhangúlag elfogadásra javasolják a testületnek.  
Fogalmazódott-e meg újabb gondolat? Nem. Kérem a testület tagjait, hogy szavazzanak a 
rendelet elfogadásáról.  
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül, az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2016.(II.01.) 

önkormányzati rendelete 
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások  

módosításról 
 

(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
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3.8. SZMSZ módosítása 
 
Gyarmati András polgármester: Az előbbiekben jóváhagyott változás miatt szükséges az 
SzMSz módosítása, át kell vezetni a mellékleten a hatásköri változásokat. A bizottságok 
megtárgyalták, és egyhangúlag elfogadásra javasolják a testületnek.  
Fogalmazódott-e meg újabb gondolat? Nem. Kérem a testület tagjait, hogy szavazzanak a 
rendelet elfogadásáról.  
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül, az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2016.(II.01.) 

önkormányzati rendelete 
a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

11/2014.(X.27.) számú rendelet  módosításról 
 

(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 

3.9. Kötelező betelepítési kvóta 
 
Gyarmati András polgármester: Országgyűlési képviselő úr kérte, hogy foglalkozzon ezzel 
a kérdéssel minden képviselő-testület, és aki támogatásáról tudja biztosítani a kormányt, az 
tegye meg egy határozat elfogadásával. Az ország szeme a menekült ügyre figyel. Nekem az a 
véleményem, hogy nem örülök sem a magam, sem a gyerekeim, sem az unokáim 
szempontjából annak, hogy amit ez az ország, az állampolgárok létrehoztak, azt egy több 
milliós bevándorló csapat akarja tönkre tenni. Arról nem beszélve, hogy nőkkel 
erőszakoskodnak, verekednek, gyújtogatnak, úgy gondolom, hogy ennek valahol gátat kell 
szabni. A magam részéről ezzel a politikai szándékú akarattal, határozati javaslattal teljes 
mértékben azonosulni tudok. Ezt kérem a képviselő társaimtól is.       
 
Trembeczky Károly képviselő: Ez a határozat nem fog másról szólni, mint a képviselő-
testület által kinyilvánított honvédelemről, ami felhatalmazza a kormányt arra, hogy minden 
olyan lehetséges eszközzel nyúljon hozzá ahhoz a bevándorlási hullámhoz, és akadályozza, 
hogy a számunkra idegen vallású, idegen nyelvet beszélő, a közösségbe beilleszkedni nem 
tudó emberáradat lepje el az országot. Az előterjesztést teljes meggyőződéssel támogatom.  
 
Kolozsvári Rozália képviselő: Egyetértek ezzel a gondolattal, támogatom.   
 
Gyarmati András polgármester: Aki egyetért ezzel a határozattal, kérem, kézfeltartással 
jelezze. 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül, az alábbi határozatot hozza: 
 
11/2016.(II.01.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Kötelező betelepítési kvóta 
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H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzata elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. A kötelező 
betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a 
terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, 
vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre. 
 
Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális 
migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és 
a magyar embereket! 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Határozatról értesítést kap:  

- Lázár János miniszter úr, országgyűlési képviselő 
- Gyarmati András polgármester 
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 

 
4.sz. n a p i r e n d: Interpellációk 
 
 
Gyarmati András polgármester: Nekem nincs, kérdezem a testület tagjait, van-e valakinek 
hozzászólása? 
 
Kolozsvári Rozália képviselő: Szeretnék javaslatot tenni, hogy a testületi ülések kezdési 
időpontja 14.00 óra legyen. Runákné Gulácsi Krisztina képviselő társam nevében is szólok.   
 
Gyarmati András polgármester: Nehéz a kérésnek eleget tenni, mert ahányan vagyunk, 
annyi féle időpontot szeretnének a testületi tagok. Trembeczky képviselő általában mobil, 
nekem ez a munkám. Alpolgármester úr 13.00 órát szeretne, mert 14.30 óráig tudja szabaddá 
tenni magát, képviselő asszony meg 14.00 órát jelöl meg. Hol van ebben az igazság?       
      
Locskai Zoltán alpolgármester: Kompromisszumot kell találni, én a 10.00 órát is tudom 
javasolni. 
 
Kolozsvári Rozália képviselő: Ez nekem semmiképpen nem jó. 
 
Gyarmati András polgármester: Miért nem tartjuk reggel 8.00 órától? 
 
Trembeczky Károly képviselő: Amikor képviselők lettünk, elvállaltuk az ezzel járó 
faladatokat is. Nem kötöttük naphoz, órához, de mégis megtaláltuk a megfelelő megoldást. 
Nem személyeskedésnek szánom, de alpolgármester úrral van a probléma, hogy olyan 
időpontot jelöl meg, ami a nap kellős közepére szól. Azt kell, mondjam, hogy eddig mi 
alkalmazkodtunk a képviselő úrhoz. Jöttünk 6.30 órára, 13.30 órára és közben nem marad az 
ülés végig, miközben azt követően alakul ki egy olyan beszélgetési forma, ami a települést 
érinti. A képviselőség az egyebekhez is hozzátartozik, nem csak a napirendi pontokhoz. Azt 
tartanám helyesnek, ha alpolgármester úr az egyebek résznél is itt volna. Kérem, hogy a 
testületi ülésen való részvételt a többség akarata szerint fogadja el. 
 
Gyarmati András polgármester: Kérdezem alpolgármester urat, nem engedik el a 
munkahelyéről? Mert a törvény szerint kötelező elengedni a képviselőt a testületi ülésre.       
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Locskai Zoltán alpolgármester: Ameddig közösen egy időpontot ki tudunk jelölni, addig ez 
a kérdés nem merül föl. 
 
Gyarmati András polgármester: De egyébként elengedik alpolgármester urat?  
 
Locskai Zoltán alpolgármester: Polgármester úr kimondta a varázsszót, persze. Képviselő 
társam alig tud már meglepetést okozni nekem, de azért mindent meg tesz annak érdekében, 
hogy ez sikerüljön. Nem gondolom, hogy vitába kellene az elhangzottakkal kapcsolatosan 
bocsátkoznom. A karácsonnyal kapcsolatos megnyilatkozásáról sokáig töprengtem, hogy 
hozzászóljak, avagy sem. Nem gondolom, hogy a felkészítő pedagógus mellett kellene 
szólnom, de a gyerekek munkáját, amit két hónapon keresztül végeztek lelkesen és 
odaadással, a gyerekek védelmében mindenképpen.  
 
Trembeczky Károly képviselő: Alpolgármester úr eltért a tárgytól, a képviselő testület 
kezdési időpontjáról beszéltünk. 
 
Locskai Zoltán alpolgármester: Beszéljük át újra, nyitott vagyok mindenre, de a képviselő 
úr által használt hangnem nem ide való.    
 
Gyarmati András polgármester: Úgy gondolom, hogy ezt a vitát nem szabad tovább 
folytatni, kérem a képviselőket gyakoroljanak önuralmat, a személyeskedést tegyék félre. 
Nem szeretném, ha a testületi ülés arról szólna, hogy sértegetik egymást. Nem kívánok 
egyikőjük megnyilvánulásához sem hozzászólni, azt kérem továbbra is, hogy ne 
személyeskedjenek egymással. Térjünk vissza a testületi ülés kezdéséhez. Valóban célszerű 
egy munkahelyről vagy a kezdés előtt, vagy munkavégzés után jönni. Nyilván elengedik 
alpolgármester urat, mert tudom, hogy a törvény szerint biztosítani kell az üléseken való 
részvételt. Ugyanakkor ez igaz kell, hogy legyen, Runákné Gulácsi Krisztina képviselőre is. 
 
Kolozsvári Rozália képviselő: Krisztina azért nincs itt, mert tolódott a testületi ülés 
időpontja. Ő az időpontokhoz igazodva kéri a beosztását. 
 
Gyarmati András polgármester: Akkor még egyszer kérdezem alpolgármester urat, el 
tudja-e intézni, hogy később jöjjön a testületi ülésre? 12.30 óra helyett 13.30 órai kezdéssel a 
bizottsági ülésekre, azt követően pedig folyamatosan a testületi nyílt, zárt. A rendkívüli pedig 
maradhat továbbra is ebben az időintervallumban, ahogyan eddig, abból Rózsika 
képviselőtársunk marad ki. 
 
Locskai Zoltán alpolgármester: Én inkább a délelőtti időpontban mennék el.  
 
Gyarmati András polgármester: Reggel tartsuk akkor, 8.00 óra körül? 
 
Trembeczky Károly képviselő: Én mobilis vagyok 
 
Gyarmati András polgármester: Úgy néz ki, hogy a többségnek a 14.00 óra a megfelelő, 
ami működött az én irányításom alatt korábban is bevált. Kérem alpolgármester urat, próbálja 
elintézni a vezetőséggel a 14.00 órai kezdést.  
 
Locskai Zoltán alpolgármester: Utána nézek. 
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Gyarmati András polgármester: Kérem, jelezze felém, amennyiben rendben lesz.  
 
Trembeczky Károly képviselő: Folyékony hulladékszállítás kapcsán van probléma a 
benzinkútnál. Két hetes a sorban állás, nem jön a szállítójármű. Egy ekkora kereskedelmi 
egységnél nem lehet megengedni, hogy a településtisztasági kht. kapacitáshiánya miatt, nem 
tudják elvégezni a megrendelő által kért szolgáltatást. Nap, mint nap ügyfél vagyok, és 
fültanúja voltam a problémának.     
 
Gyarmati András polgármester: Kérem a munkatársamat, legyen szíves fölírni, hogy 
beszéljek a szolgáltatóval. 
 
Trembeczky Károly képviselő: Örülök, hogy 250 e forint támogatás van tervezve sport 
tevékenységre. Ez annak tudható be, hogy le kellett mondanom az elnöki tisztségről annak 
érdekében, hogy az  egyesület támogatást kaphasson. 
 
Gyarmati András polgármester: Bocsánat milyen támogatásról van szó? 
 
Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő: A 250 e forint, az a sport tevékenység 
támogatása. Nem a civil szervezet támogatásáról van szó. Az egyesületek támogatása ezen 
jogcím alatt van feltüntetve. A képviselő úr által említett 250 e forint támogatás kötelező 
önkormányzati feladat. 
 
Trembeczky Károly képviselő: Akkor hogyan fog menni a labdarúgó egyesület támogatása, 
mert én lemondtam az elnöki tisztségemről, hogy ne befolyásoljam a szavazást a támogatás 
esetében? 
 
Gyarmati András polgármester: Kapnak két korszerű kispadot, amit megígértem. Úgy kell 
tekinteni, hogy ez sportkör támogatása, csak ez dologi kiadásba megy. Van azonban egy 
pénzügyi támogatása a civil szervezetek működésére, ha jól emlékszem 500 e forintot 
különítettünk el. Majd testületi határozattal döntjük el, hogy melyik civil szervezet, mennyi 
támogatást kap. De erről itt még szó nincs. 
 
Trembeczky Károly képviselő: Mert a futballcsapat szeretné az utaztatás költségének 
támogatását is szeretnék elérni, vagy a buszon keresztül, vagy a személygépkocsin keresztül. 
 
Gyarmati András polgármester: Az lesz majd a pénzügyi támogatás. Itt azért már most 
javasolom a testület figyelmébe, ha egyszer meghatározott egy tarifát, amit elfogadott, akkor 
ez alól kivételt ne tegyen. 
 
Trembeczky Károly képviselő: A polgárőr egyesület elnöki tisztségét polgármester úr tölti 
be. Az előbb elhangzottak alapján itt is módosítani kell.  
 
Gyarmati András polgármester: Alpolgármester úrral el kezdtünk ezen dolgozni, van még 
15 napunk a taggyűlés megtartásáig. A magam részéről már beszéltem néhány emberrel, 
remélem képviselő úrnak is sikerült. Újra szervezzük a polgárőrséget, a taggyűlést február 15-
ig meg kell tartani. Erdélyiné Marika segítségét vesszük igénybe, mint jogászét, és akkor a 
közhasznúságról szóló bejegyzést is meg tudjuk csinálni.     
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Gyarmati András polgármester: Van-e még interpelláció? Nincs. A napirendeket 
megtárgyaltuk. Köszönöm a részvételt az ülést bezárom. (14.00 órakor) 
      

k.m.f.t. 
 
 
       Gyarmati András                   Nyergesné Kovács Erzsébet 
         polgármester          jegyző   
        
 
  Kolozsvári Rozália         Locskai Zoltán 
jegyzőkönyv hitelesítő     jegyzőkönyv hitelesítő 
 


