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Iktató szám: 2-9/2016. 

 
NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2016. FEBRUÁR 29-ÉN MEGTARTOTT SOROS, NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 
 

N A P I R E N D 
 

1. Polgármesteri tájékoztató 
Előadó: Gyarmati András polgármester 

 
2. A Dózsa György Művelődési Ház 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló és a 

2016. évi munkatervének megvitatása  
Előadó: Gyarmati András polgármester 
 

3.  Előterjesztések 
3.1.Nagylak Község Önkormányzata 2015. évi költségvetés módosítása 
3.2.Gyarmati András polgármester 2015. évi szabadságának igénybevételéről, 2016. évi        

            szabadságának megállapításáról, ütemezéséről 
3.3.Cafetéria éves keretösszeg meghatározása Nagylak Község Polgármestere részére 
3.4.Nagylak Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés módosítása 
3.5.Nagylak Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata 

      3.6.Közbeszerzési tanácsadó megbízása 
 
 

4. Interpellációk 
 

5. Zárt ülés 
 

RENDELETEK 
 

 
4/2016.(II.29.) 

 
Nagylak Község Önkormányzata 2015. évi 
költségvetés módosítása  
  

 
5/2016.(II.29.) 

 
Nagylak Község Önkormányzata 2016. évi 
költségvetés módosítása  
 

 
 

HATÁROZAT 
 
 

 
19/2016.(II.29.) képviselő-testületi határozat 

 
Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása 
 

 
20/2016.(II.29.) képviselő-testületi határozat  

 

 
Napirend elfogadása 
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21/2016.(II.29.) képviselő-testületi határozat  

 
Polgármesteri tájékoztató elfogadása 
 

 
22/2016.(II.29.) képviselő-testületi határozat 

 
A Dózsa György Művelődési Ház 2015. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása  
 

 
23/2016.(II.29.) képviselő-testületi határozat 

 
A Dózsa György Művelődési Ház 2016. évi 
munkatervének elfogadása  
 

 
24/2016.(II.29.) képviselő-testületi határozat 

 
Gyarmati András polgármester 2015. évi 
szabadságának igénybevételéről, 2016. évi        
szabadságának megállapításáról, ütemezéséről 
 

 
25/2016.(II.29.) képviselő-testületi határozat 

 
Cafetéria éves keretösszeg meghatározása 
Nagylak Község Polgármestere részére 
 

 
26/2016.(II.29.) képviselő-testületi határozat 

 
Nagylak Község Önkormányzatának 
Közbeszerzési Szabályzata 
 

 
27/2016.(II.29.) képviselő-testületi határozat 
 

 
Közbeszerzési szakértő megbízása 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 29-én 14,00 
órai kezdettel Nagylak Község Önkormányzat (6933 Nagylak, Petőfi u. 14.) nagytermében 
megtartott soros nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak:  

Gyarmati András polgármester 
Locskai Zoltán alpolgármester 
Kolozsvári Rozália   
Runákné Gulácsi Krisztina  
Trembeczky Károly képviselők. 

 
Meghívottak: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző, Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi 
könyvelő, Tóth Józsefné szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak közül megjelent: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző, Vighné Ménesi 
Zsuzsanna főkönyvi könyvelő, Tóth Józsefné szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető. 
 
Lakosság részéről megjelent: 2 fő 
 
Gyarmati András polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testületi ülésen megjelent 
képviselőket és meghívottakat. Külön köszöntöm Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
asszonyt. 
Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő közül 5 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt 
megnyitom.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolom Locskai Zoltánt és Runákné Gulácsi Krisztinát 
megválasztani. Megkérdezem, hogy vállalják-e a tisztséget. A válaszokból megállapítom, 
hogy vállalják. Kérem a képviselő-testületet, hogy aki egyetért azzal, hogy a mai ülés 
jegyzőkönyv hitelesítője Locskai Zoltán és Runákné Gulácsi Krisztina legyen, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
19/2016. (II.29.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. február 29-én 
tartott nyílt ülése jegyzőkönyv hitelesítőjének Locskai Zoltán és Runákné 
Gulácsi Krisztina képviselőket megválasztotta. 
 
Felelős: Gyarmati András polgármester 
Határidő: azonnal 
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 Gyarmati András polgármester: A meghívóban kiküldött napirenddel kapcsolatosan,  
módosító indítványra teszek javaslatot. Javasolom fölvenni a napirendek közé 3.5. számmal 
Nagylak Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának tárgyalását. Erre azért lesz szükség, 
mert ezután el kell fogadnunk a művelődési ház nagyberuházásával kapcsolatos közbeszerzési 
tanácsadó megbízásának tárgyalását 3.6. számmal.  
 

Napirendi javaslat 
 
 

1. Polgármesteri tájékoztató 
 
2. A Dózsa György Művelődési Ház 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló és a 

2016. évi munkatervének megvitatása 
 

Előadó: Gyarmati András polgármester 
 
         3.Előterjesztések 

2.1. Nagylak Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása 
3.2. Gyarmati András polgármester 2015. évi szabadságának igénybevételéről, a 2016. 

évi szabadságának megállapításáról, ütemezéséről 
3.3. Cafetéria és keretösszeg meghatározása Nagylak Közséfg Polgármestere részére 
3.4. Nagylak Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása 
3.5. Nagylak Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata 
3.6. Közbeszerzési tanácsadó megbízása 

 
4.Interpellációk 
 
5.Zárt ülés 

 
Megkérdezem, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata, észrevétele ezzel kapcsolatban. 
 
Gyarmati András polgármester:  Nincs. Kérem a képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a 
napirendet, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
20/2016. (II.29.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Napirend elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 29-i soros, 
nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
1. Polgármesteri tájékoztató 

 
2. A Dózsa György Művelődési Ház 2015. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló és a 2016. évi munkatervének megvitatása 
Előadó: Gyarmati András polgármester 
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3. Előterjesztések 
3.1. Nagylak Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása 
3.2. Gyarmati András polgármester 2015. évi szabadságának igénybevételéről, a 
2016. évi szabadságának megállapításáról, ütemezéséről 
3.3. Cafetéria és keretösszeg meghatározása Nagylak Közséfg Polgármestere 
részére 
3.4. Nagylak Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása 
3.5. Nagylak Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata 
3.6. Közbeszerzési szakértő megbízása 

 
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: Igyekszem mindig a legfontosabb elemeket leírni, de             
megkérdezem a képviselőket, hogy van e kérdés, észrevétel az írásban kiadott tájékoztatóval 
kapcsolatban? Kérem, hogy dátumra hivatkozzanak. 
 
Locskai Zoltán alpolgármester: Január 28. Van-e újabb információ a migrációs helyzetről? 
Február 17. szerda, építési vállalkozóval folytatott beszélgetés, ez olyan valaki, aki beadná 
ajánlatát a művelődési ház felújítására?  
 
Gyarmati András polgármester: Egyéb kérdés? 
 
Trembeczky Károly képviselő: Név szerint szeretnék hallani a beszélgető partnerről. 
Múlthét csütörtök DAREH taggyűlés, bizonyára van már információ a liter és a kilogramm 
kérdésének ügyében. Én javasoltam az akkori előterjesztésben, hogy kg legyen a 
mértékegység ne liter. Úgy tűnik, hogy győzött a józan ész, mert a kormány úgy döntött, hogy 
kg-ban történik minden település szemétszállítási díjának kiszámítása, amit örömmel 
tolmácsolok. Február 23-án egy problémás ügy kérdésében történt tanácskozás, ez zárt ülés 
keretében, vagy most válaszol polgármester úr? Február 11. erre vonatkozik az az 
előterjesztés, amit most kaptunk meg? 
 
Gyarmati András polgármester: Emlékeztessen képviselő úr, hogy zárt ülésen reflektáljak a 
kérdésre. Igen ez a 3.6. előterjesztés. 
 
Runákné Gulácsi Krisztina képviselő: Február 16. Mária út, mit takar? 
 
Gyarmati András polgármester: Egyéb kérdés? Nincs, akkor megadnám a válaszokat. A 
HRK helyettes vezetőjével itt a hivatalban folytattam beszélgetést. Egyébként egy meghívót 
jött átadni, de én szóba hoztam ezt a kérdést. Hivatalosan nem közöltek az önkormányzattal és 
velem sem információt arról, hogy mikor kezdik meg a kerítés kiépítését.  
Mária út. Én sem tudtam, miről van szó, ezért elmentem. Megtudtam, hogy Európában 
Lengyelországból indulva le Szerbiáig van egy zarándokút, amit az évszázadok alakítottak ki. 
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Keletről-nyugati irányba van egy mási zarándokút is, ami Nyugat-európából indul, s ha jól 
emlékszem Erdélyben ér véget, Csíksomlyón. Tulajdonképpen ez a két út keresztezi egymást, 
ezt nevezték el Mária-útnak. Zarándoklatról szól és annak a feltételeinek a megteremtéséről 
szól. Pályázati lehetőségek is vannak, de olyan feltételekkel a települések számára, amelyeket 
lehetetlen teljesíteni. Például fölmérték azt, hogy mely települések rendelkeznek olyan 
épületegyüttesekkel, amelyek szálláshelyként jöhetne szóba, de nem az önkormányzat 
pályázna, hanem ez a Mária Egyesület. Ez venné kölcsön a felújított épületet, használná, de az 
önkormányzatnak kéne működtetnie. Ebben egyedül Makónak van lehetősége, az összes többi 
település elvetette a kérdést. Makónak két épülete adott erre a kollégium és a rendőrség. 
Ezeket lehetne fölújítani szálláshellyé alakítani és a zarándokok részére fönntartani. A 
kötelezettségek sem apróságok, hiszen 5 évig 24 órában kellene nyitva tartani és szolgáltatni 
az egyesület nevében. 
Február 17. jelentkezett Csanádpalotáról egy építési vállalkozó, aki kérte a 
közreműködésemet abban, hogy mondjam el, milyen munkálatokat szeretnénk megvalósítani. 
Természetesen erre két körben került sor, mert első körben csak nagyvonalakban nézte át az 
épületet. Elmondtam, hogy mit szeretnénk megvalósítani, második körben, pedig hozta a 
mérőszalagot, a szakembereket. Gráf Józsefről van szó, ő fogja benyújtani az egyik 
pályázatot. Kettő már van kilátásban Makóról és talán még egy máshonnan, de ez akkor derül 
ki, hogy kik fognak erre pályázni, amikor elindul a közbeszerzési eljárás. 
               
Kielégítő volt a válasz mindenki számára a tájékoztatóval kapcsolatban? Megállapítom, hogy 
igen, kérem a képviselő-testületet, hogy szavazzon a polgármesteri tájékoztatóról. 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül, az alábbi határozatot hozza: 
 
21/2016. (II. 29.) 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: A Dózsa György Művelődési Ház 2015. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló és a 2016. évi munkatervének megvitatása 
 
Gyarmati András polgármester: Nem kívánok kiegészítést tenni, annyit talán, hogy 
irigykedéssel figyeli egyik másik kistelepülés, hogy nálunk azért van élet a közösségi 
színtéren. Amit erőnkből, pályázati forrásból, két-három köztisztviselői kollégámmal meg 
tudunk szervezni, az lehet. Kérem, támogassa a testület. Kérdés, észrevétel, javaslat? 
 
Gyarmati András polgármester: Megállapítom, hogy nincs. Kérem, szavazzunk. Aki a 
beszámolóval egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, az alábbi rendeletet alkotta: 
 
22/2016. (II. 29.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: A Dózsa György Művelődési Ház 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadása  

 
H a t á r o z a t 

 
Nagylak Község Önkormányzat képviselő-testülete a Dózsa György 
Művelődési Ház 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta, azt 
elfogadja. 
 
Felelős: Gyarmati András polgármester 
Határidő értesítésre: azonnal 
 
A határozatot kapják: 
Gyarmati András polgármester 
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
Kisné Jani Gyöngyi Ifjúsági Klub vezetője 
Nagylaki Nyugdíjas Egyesület vezetője 
 

Gyarmati András polgármester: Kérem, aki a 2016. évi munkaterv elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, az alábbi rendeletet alkotta: 
 
23/2016. (II. 29.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: A Dózsa György Művelődési Ház 2016. évi munkatervének elfogadása  

 
H a t á r o z a t 

 
Nagylak Község Önkormányzat képviselő-testülete a Dózsa György 
Művelődési Ház 2016. évi munkatervét megtárgyalta, azt a határozat 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: programvezetők 
Határidő: értelem szerint 
 
A határozatot kapják: 
- Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat, 
- „Nagylakért” Alapítvány, 
- Nagylaki Nyugdíjas Egyesület, 
- Ifjú Titánok Egyesülete, 

 
3. sz. n a p i r e n d: Előterjesztések 
3.1. Nagylak Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása 
 



 

8 
 

8 

Gyarmati András polgármester: Következő előterjesztést a pénzügyi és szociális bizottság 
megtárgyalta és elfogadásra javasolja. A módosításra a 3,5 millió forint miatt van szükség, 
melyet a sikeres REKI pályázat keretében utaltak át, melyet a Csanádpalotai Szociális 
Társulásban való részvételünk miatt pályáztunk, megnyertük és át is utaltuk. 
Ekkora összeggel 125 millió forinttal még sosem zártunk költségvetést, ezt várhatóan meg 
fogja meghaladni a 2016. évi, ami 170 millió forint is lehet. 
 
Gyarmati András polgármester: Kérdés, észrevétel? Nincs, kérem a testület tagjait, a 
költségvetés módosításáról kézfeltartással szavazzon. 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2016. (III.02.) 

önkormányzati rendelete 
Nagylak Község önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 

1/2015.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
 
3.2.Gyarmati András polgármester 2015. évi szabadságának igénybevételéről, a 2016. évi 

szabadságának megállapításáról, ütemezéséről 
 
Gyarmati András polgármester: Sose lesz úgy, ahogy le van írva. Két hónapig távol kellene 
lenni, ha maradéktalanul ki akarnám venni a szabadságot. Előre sosem tudjuk milyen program 
lesz, amin részt kell venni. A bizottságok megtárgyalták, és egyhangúlag javasolják a 
képviselő-testületnek elfogadásra. Kérdés, hozzászólás van-e? 
 
Gyarmati András polgármester: Észrevétel, kérdés van-e? Nincs. Akkor kérem az 
előterjesztést elfogadni. 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül, az alábbi határozatot hozza: 
 
24/2016. (II. 29.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Gyarmati András polgármester 2015. évi szabadságának igénybevételéről, a 
2016. évi szabadságának megállapításáról, ütemezéséről 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Gyarmati 
András foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármestert 2016 évre vonatkozóan 
25 munkanap alapszabadság és 14 munkanap pótszabadság, 11 munkanap 2015. 
évről áthozott szabadság illeti meg. A 2016. évi szabadság napok száma összesen 
50 munkanap. 
A képviselő-testület megállapítja továbbá, hogy a 2016 évben igénybe vehető 50 
munkanap szabadságból 11 munkanap szabadság igénybevételre került, így a 
felhasználható szabadság napok száma 39. 
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Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyarmati András 
foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester 2016. évi összesen 39 munkanap 
szabadságának tervek szerinti ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

2016. április 18 – április 29 napjáig   10 nap 
2016. május 30 – június 17 napjáig   15 nap 
2016. július 18 – július  22 napjáig     5 nap 
2016. augusztus 12 – augusztus 19 napjáig    6 nap 
2016. szeptember 26 – szeptember 28 napjáig    3 nap 

 
Felelős: polgármester, nyilvántartásra: jegyző 
Határidő: értelem szerint 

 
3.3.Cafetéria és keretösszeg meghatározása Nagylak Község Polgármestere részére 
 
Gyarmati András polgármester: Nincs hozzáfűzni valóm. Van-e kérdés, észrevétel?  Nincs. 
Kérem, szavazzuk meg. 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellen szavazat 
nélkül, az alábbi határozatot hozza: 
 
25/2016. (II. 29.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Cafetéria és keretösszeg meghatározása Nagylak Község Polgármestere részére 
 

H a t á r o z a t 
 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyarmati 
András foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester cafetéria juttatásának 
éves keretösszegét 2016. évre vonatkozóan bruttó 200.000,- Ft-ban határozza 
meg, melynek fedezetét az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a 
személyi juttatások előirányzat terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület felkéri a Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi 
csoportját, hogy a polgármester részére a Cafetéria Szabályzatban foglaltak 
szerint a polgármester nyilatkozata alapján a juttatásról gondoskodjon. 
 
Felelős: polgármester, nyilvántartásra: jegyző 
Határidő: értelem szerint 

 
 
3.4.Nagylak Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása 

 
Gyarmati András polgármester: Mivel Locskai Zoltán alpolgármester úr és Kolozsvári 
Rozália képviselő asszony a bizottsági ülésen nem voltak jelen, ezért az ott elhangzottakat 
megismétlem. A bizottságok megtárgyalták és egyhangúlag javasolják a testületnek 
elfogadásra. Amikor a közigazgatás átszervezése megtörtént, azt megelőzően ez a polgármesteri 
hivatal 3 fővel dolgozott. Az átszervezéskor is tudtuk jól, hogy az 1 fős, de a jelenlegi két fős felállás 
nem fog menni. A gyakorlat bebizonyította, hogy sem Csanádpalotával, sem Magyarcsanáddal 
együttműködve sem. Jegyző asszonnyal megbeszélve és annak tudatában, hogy az önkormányzat jó 
anyagi helyzetben van, de a munkatársak rettentően le vannak terhelve, úgy gondoltuk, hogy a 
bizottságok és a testület elé hozzuk, hogy a létszámunkat saját költségvetésünk terhére bővítjük egy 
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fővel. Anyagi vonzata 9 hónapra járulékokkal együtt számolva 1,4 millió forint. Ez ügyben folytattunk 
egyeztető megbeszélést egy fiatal hölggyel, de nem vállalta a feladatot. Szerettük volna őt, de a 
szándékunkról nem teszünk le. Van egy másik fiatal a látókörünkben aki helyi.  Hosszú távra 
szeretnénk tervezni. A munkatársak a 40 éves munkaviszony megszerzését követően szeretnének 
nyugdíjba vonulni, többek között a pénzügyes kolleganőm Zsuzsi is. Amennyiben az új kolléganő 
munkába áll, akkor őt akár már ősztől be tudjuk iskolázni a mérlegképes tanfolyamra, aminek a 
képzési ideje 2 év. Azt követően, 2 éves gyakorlat a regisztráció szükséges ahhoz, hogy költségvetést a 
készíthessen. Tehát négy év szükséges, hogy valaki átvegye a feladatkört. Ezért gondolkodtunk erre 
jegyző asszonnyal. A testülettől felhatalmazást kérünk arra, hogy a státuszhelyet megteremtsük 
egyelőre 9 hónapra, ami a következő évtől már egész évre értendő. Attól kezdve az anyagi vonzata 
számításaink szerint 1,9-2 millió forint között van. Arra kérem a testület tagjait, hogy egyrészt segítve 
a munkatársak tehermentesítését, figyelembe véve a hosszú távú befektetést, támogassák a jegyző 
asszonnyal közösen kialakított javaslatot. 
 
Kolozsvári Rozália képviselő: Jó az elgondolás. 
 
Gyarmati András polgármester: Köszönöm azt a bizalmat, amit ezzel kapcsolatban 
elmondtatok, akkor szavazzuk meg a státuszt.  
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül, az alábbi határozatot hozza: 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2016. (III.02.) 

önkormányzati rendelete 
Nagylak Község önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 

1/2016.(II.3.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
 
3.5. Nagylak Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata 
 
Gyarmati András polgármester: Tisztelt Testület! Nagyon örülök, hogy sikerült az 50 
millió forintos támogatást megszerezni a művelődési ház felújításához, befejezéséhez. Ez úton 
is szeretném Lázár János miniszter úrnak a jegyzőkönyvbe is megköszönni, én a magam 
módján már megtettem. Megkaptuk az 50 millió forintot, a pénz még nincs a számlánkon, de 
a kormányhatározat már a kezünkben van. A projekt adatlapot benyújtottuk és várjuk a 
támogatási szerződést. Ettől kezdve már semmi akadálya nincs, hogy a közbeszerzési eljárás 
beinduljon, mert attól tartunk, hogy ha ezt nem lépjük meg időben, kifutunk a megvalósítás 
végső határidejéből. Ugyanis van egy álmunk, hogy a munkák a Falunap előtt befejeződjenek. 
Ehhez sürgősen lépni kell. Előfordulhat, hogy rendkívüli ülést is össze kell hívni. Most el kell 
fogadnunk az önkormányzat közbeszerzési szabályzatát, ahhoz, hogy dönteni tudjunk a 
szakértő személyéről.  Jegyző asszonynak van-e kiegészíteni valója? 
 
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Nincs. Köszönöm. 
 
Gyarmati András polgármester: Van-e kérdés? Nincs. Akkor kérem, szavazzuk meg a 
szabályzatot.  
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül, az alábbi határozatot hozza: 
 
26/2016. (II. 29.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Nagylak Község Önkormányzata Közbeszerzési szabályzatának elfogadása 

 
H a t á r o z a t 

  
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat közbeszerzési 
szabályzatáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a Közbeszerzési Szabályzatot 2016. 
március 1. napjától történő hatályba lépéssel a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja.  
Egyben megállapítja, hogy a 33/2015. (III.30.) számú képviselő-testületi határozatával 
elfogadott Közbeszerezési szabályzat 2016. február 29. napjával hatályát veszti.  
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
A határozatról értesítést kapnak: 

- Gyarmati András polgármester 
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
- egyes közbeszerzésekkel érintett szakértők 

 
 
3.6.Közbeszerzési szakértő megbízása 

 
Gyarmati András polgármester: A következő napirend az arról szól, hogy ma meg kell 
adnunk a megbízást a pályázatok alapján annak a tanácsadónak, aki abban a pillanatban 
elkezdi a munkát, lefolytatja a pályázókkal a beszélgetéseket. Egy komolyabb dolgunk lesz 
még ezzel, hogy majd döntést kell hoznunk a műszaki ellenőri feladatok ellátására, mert ez 
már nem egy 3 milliós, vagy 6 milliós beruházás, hanem annak a sokszorosa. Három ajánlat 
van. Azt kérem a Tisztelt Testülettől, hogy a harmadik oldalon lévő SZTÉMI Építészi Iroda 
Kft. ajánlatát fogadjuk el. Nemcsak azért, mert a legkedvezőbb árajánlatot nyújtotta be, 
hanem felkészült tanácsadóként ajánlották figyelmembe. A térségben több helyen működik 
közre a közbeszerzési eljárások lefolytatásában. Van-e kérdés, észrevétel? Nincs, 
szavazhatunk?  Kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület a SZTÉMI Építési Iroda Kft. 
szegedi illetékességű cégnek az ajánlatát fogadja el, amelyik nagyságrendileg a legkedvezőbb 
összegért vállalja ennek a közbeszerzésnek a lebonyolítását, ami bruttó 508 e forintról szól. 
Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.    
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül, az alábbi határozatot hozza: 
 
27/2016. (II. 29.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Közbeszerzési szakértő megbízása  

 
H a t á r o z a t 

 
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dózsa György 
Művelődési Ház felújításához kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatására 
benyújtott ajánlatok közül a SZTÉMI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT (6726 Szeged, 



 

12 
 

12

Fő fasor 82/a) 400.000,- Ft + ÁFA, összesen br. 508.000,- Ft, azaz: 
Ötszáznyolc-ezer forint összegű ajánlatát fogadja el. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szerződés megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Gyarmati András polgármester 
 
A határozatról értesül: 
- Gyarmati András polgármester 
- Nyergesné Kovács  Erzsébet jegyző 
- Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő 
- SZTÉMI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT 6726 Szeged, Fő fasor 82/a 
 

4. Interpellációk 
 
Gyarmati András polgármester: Interpellációk következnek. Nekem e pillanatban sem 
rossz, se jó hírem nincs. Néhány korábbi felvetésre kívánok reflektálni. Az első a 
kerékpártároló ügye. A MAGÉP igazgatóját megkértem, hogy tegyen ajánlatot kerékpártároló 
készítésére. A válasz az volt, hogy az önkormányzat megveszi az anyagot, és ők megcsinálják 
a tárolókat. Hamarosan készen lesznek, ötös állás és hét darab, 35 kerékpár elhelyezését 
biztosítja. 
A vízműhöz vezető út feltöltése megtörtént, de nem igazán úgy, ahogy szerettem volna. 
Gyakorlatilag most a járda és a feltöltött magasabban lévő bejáró között a víz megáll, de majd 
kitaláljuk, hogy hogyan fogjuk a vizet elvezetni a tavasz beköszöntével. Március 10-ére 
megcsináljuk, mert az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy felkérték a könyvtárat, hogy 
Magyarország valamennyi könyvtár igazgatója meglátogathassa. Addigra kulturálttá kell tenni 
a környeztet is. 
Benzinkút szennyvízszippantása, megkerestem a vezetőt, de tájékoztatott, hogy a probléma 
megoldódott.     
 
Runákné Gulácsi Krisztina képviselő: Szeretném kérni, hogy tolmácsolásra kerüljön a HRK 
vezetője felé, hogy azt tapasztaljuk, hogy a rendőröket szállító kisbusz, vagy rendőrautó 
mindenféle megkülönböztető jelzés nélkül 100 km/óra sebességet meghaladva száguldozik, 
veszélyeztetve a gyerekek, kerékpárosok életét. 
 
Gyarmati András polgármester: Rendben, jelezni fogom.  
 
Locskai Zoltán alpolgármester: Egy pár dolgot szeretnék fölvetni. Néhány szót szeretnék 
hallani a megalakult polgárőrséggel kapcsolatosan. Azt tapasztaltam, hogy a temetőben a 
bejárón és az urnafalnál este folyamatosan ég a mozgásérzékelős lámpa. A Magyarcsanádiak 
folyamatosan dolgoznak az elkerülő úton, volt ezzel kapcsolatosan egy beszélgetésünk. Tud-e 
polgármester úr arról, hogy nem nálunk csatlakozna be az elkerülő út. A következő, hogy a 
művelődési ház felújítása keretében megoldható-e a belső udvar tereprendezése? Jó lenne 
síkba hozni. A határzárral kapcsolatosan annak idején szóba került, hogy lakossági fórum 
keretében tájékoztatják a lakosságot. Ez még napirenden van, vagy már nem szükséges, mert 
mindenki birtokában van az információnak? Falunapi programmal kapcsolatosan célszerű 
lenne egy tervezetet bárkinek, vagy akár mindenkinek beadni.  
 
Gyarmati András polgármester: Van-e még egyebek, mert majd egyben reflektálnék. 
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Trembeczky Károly képviselő: Csatlakoznék képviselőtársam felvetéséhez rendőrséggel 
kapcsolatban. Szeretném kérni, hogy a rendőrök tartsák kordában a kamionosokat, hogy ne 
dudáljanak. Ingatlanok fölszabadítása a fiatalok letelepedésének segítése szempontjából, 
telekhez jutás. Vízműhöz való bejutással kapcsolatosan a felújításra kerülő járdák 
összetörésével jó alapot biztosítanánk, vállalom a tükör elkészítését ingyen. A közterület 
használati díj beszedése hogyan alakul jelenleg, fizetik-e az ügyfelek?  
Javasolnám, hogy a település ajánlja föl a segítségét a kerítés építéséhez. Örömmel vettem, 
hogy Lázár János miniszter úr március 15.-i ünnepségünkön részt vesz.  
Fölolvasom a testületnek a Gavallér Barnabás parkolójával kapcsolatban korábban föltett 
kérdésemre jegyző asszonytól kapott választ. (Levél fölolvasása.) Ez jegyző asszony 
körültekintő és számomra elfogadható válasza. Innentől kezdve polgármester úrhoz fordulok 
abban, hogy az SZMSZ valahol csak leírja azt, hogy milyen mértékű és milyen távlatban 
adhat közterület használatba vételi engedélyt. Fizet-e díjazást a Barna úr azért a területért? 
 
Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő: 2015 decemberében írásban benyújtotta 
kérelmét, kifizette az eljárási illetéket és 2016 januárjától a rendeletben meghatározott 
közterület használati díjat egész évre kifizette. 
 
Trembeczky Károly képviselő: Rendben van, köszönöm szépen.  
 
Gyarmati András polgármester: Van-e még? Nincs, akkor sorban adom meg a válaszokat. 
Képviselő társaimnak említettem, hogy a rendőri állomány létszáma kevés, nem jut idő 
járőrözésre, nem tudnak olyan hatékonyan részt venni ebben a munkában, mint korábban. 
Ettől függetlenül föl fogom vetni a problémát a parancsnok úrnak. 
Szeretném megköszönni alpolgármester úrnak a polgárőrség újjá szervezésében tett toborzó 
hadjáratát. Közösen elkezdtük a szervezést, két hete megtörtént a taggyűlés. Folyamatban van 
a polgárőr igazolványok megszerzése. A taggyűlés megválasztotta az új elnököt és a 
tisztségviselőket. Az elnök Keló Róbert lett. A szolgálatot egyelőre 1 hétre megszervezték, de 
ezt 1 hónapra kell. Az igazolványok megléte után az oktatásra és a vizsgára is sor fog kerülni. 
 
Trembeczky Károly képviselő: Javasolnám a polgárőrség részére használt autó vásárlását, 
mert van rá pénz. 
   
Gyarmati András polgármester: Erre rögtön válaszolnék. Tudok róla, de most még ne, mert 
a megyei szövetség részéről minden évben történik egy-két autó felajánlása. Volt olyan év, 
hogy ingyen adták, csak vigye valaki. Sok a gond az öreg autókkal. Várjunk még egy-két 
hónapot. Kérdezzünk rá, hogy van-e a láthatáron ilyen autó, amit értékesítenének, vagy 
felajánlanának.  
Temető világítást már az 5. szakember csinálja. Úgy tudom, hogy a legutóbbi alkalommal 
megcsinálta az a szakember, akit megkértem rá. Kicserélték az urnafal és a járda sarkán lévő 
mozgásérzékelőket egy komolyabbra, valamint elhelyezett egy mechanikus kapcsolót is arra 
az eshetőségre, ha az egyik nem funkcionálna. Meg fogom nézetni, mi az oka annak, hogy 
folyamatosan világít. 
Elkerülő út ügyében nekem semmilyen más információm nincs, minthogy kormányhatározat, 
nagylaki elkerülő és a sorompótól kiegyenesítve. Tehát az, amit Lázár miniszter úr mondott.  
Művelődési ház felújítása, tereprendezés, Lehoczki Zoltán munkavezetővel abban maradtunk, 
hogy amikor az esős idő megszűnik, a víz elszivárog, akkor megpróbálja toló lappal 
elegyengetni, hogy ne legyen olyan, amilyen most. Bár az építkezés nagyon igénybe fogja 
venni, lehet, hogy addig nem is érdemes hozzányúlni. 
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Falunappal kapcsolatban azt javasolom, hogy testületi ülés előtt üljünk össze egy kötetlen 
beszélgetésre. 
Építési ingatlanok kijelölése, ez tulajdonképpen a belterület külterületté nyilvánítása, vagy 
fordítva merült föl először, mert mégis csak nonszensz, hogy a Gyár területe belterület, a 
Balatán tanya meg külterület. Ezt tovább gondoltuk, és felmerült egy gondolat, hogy elkerülő 
út kapcsán úgy is változtatni kell a rendezési terven. Képviselő úr felesége azt mondta, hogy 
Kövegy esetében az állam ezt átvállalta. Tehát úgy logikus, hogy az elkerülő úttal együtt 
történjen meg a külterület-belterület kérdése. Ennek kapcsán vetette föl Trembeczky 
képviselő úr, hogy a Balatán tanya helyrajzi számán belül van akkora szabad terület, hogy 
fiatalnak építkezésre önkormányzati telekként a testület ingyen odaadja. Valamint a Nagylak 
tábla megfelelő elhelyezése. 
Járdatörmelék, a közmunkások azt csinálják. Ugyanis a törmelék feldolgozása elképesztő 
pénzbe kerül. 
Kerítésépítés. Nekem az első gondolatom az volt, hogy a közelébe sem engednek senkit.     
Mit gondol erről a testület? Megállapítom, hogy a testület gesztus értékűnek tekinti a 
felvetést, majd spontán helyzet alakítja. Utána járok, hogy működik ez. 
Lázár miniszter úr látogatásával kapcsolatosan megtisztelő, amit hallottam. Mindig 
megkérdezi a titkárnője, milyen jellegű ünnepséget tartunk. Elmondásom után annyit kértek, 
hogy egy órával hozzuk előbbre az eseményt, mert 4 települést fog meglátogatni a két nap 
alatt Hódmezővásárhely, Makó, Apátfalva meg Nagylak. Szeret nálunk, tavaly is jól érezte 
magát. Az ünnepség 16.00 órakor kezdődik, a Csanádpalotai Dér István Általános Iskola 
diákjai adják, az ünnepi beszédet a József Attila Gimnázium diákja mondja, miniszter úr 
koszorúz, vagy velem, vagy egyedül, ez majd az ünnepségen derül ki, utána koszorúznának a 
testület tagjai, majd a jelenlévők mécsest gyújtanak és a szózattal ér véget az ünnepség. 
Amennyiben nem esik az eső és nem lesz viharos szél, akkor emlékpark, egyébként 
művelődési ház. 
 
Trembeczky Károly képviselő: A zászlórúd megjavítása ne az utolsó pillanatban kerüljön 
sor. 
 
Gyarmati András polgármester: Kérem a munkatársamat, írja fel, hogy az ünnepség után 
cseréljük ki a görgőket. Ezzel az egyebeket lezárom.  A testületi ülés nyílt részét bezárom, és 
5 perc szünet után folytatjuk a zárt üléssel. (15.00 órakor)  
 

k.m.f.t. 
 
 

Gyarmati András  Nyergesné Kovács Erzsébet 
polgármester  jegyző 
 
 
 
 Locskai Zoltán  Runákné Gulácsi Krisztina  
 jkv. hitelesítő  jkv. hitelesítő  
 


