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NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. MÁJUS 11-ÉN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSSAL
EGYBEKÖTÖTT FALUGYŰLÉSÉRŐL
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1. Lakossági tájékoztató a 2015. év értékeléséről
Előadó: Gyarmati András polgármester
2. Interpellációk
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 11-én 17,00
órai kezdettel az általános iskola tornatermében (6933 Nagylak, Maros u. 28.) megtartott
közmeghallgatással egybekötött falugyűléséről.
Jelen vannak:
Gyarmati András polgármester
Trembeczky Károly képviselő
Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Runákné Gulácsi Krisztina képviselő
Meghívottak: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző, Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi
könyvelő, Tóth Józsefné szociális ügyintéző.
Meghívottak közül megjelent: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző, Víghné Ménesi
Zsuzsanna főkönyvi könyvelő, Tóth Józsefné szociális ügyintéző.
Lakosság részéről megjelent: 31 fő
Gyarmati András polgármester: Köszöntöm a közmeghallgatással egybekötött falugyűlésen
megjelent nagylaki lakosokat, képviselő urat. Külön köszöntöm Nyergesné Kovács Erzsébet
jegyző asszonyt és a közös hivatal részéről megjelent ügyintézőket. A törvényre hivatkozva
mondom el, hogy minimum 1 közmeghallgatással egybekötött falugyűlést kell tartani, amikor
a képviselő-testület nevében a polgármesternek be kell számolni az előző év gazdálkodásáról,
vagy a következő év terveiről. Tájékoztatómat 5 témakör köré csoportosítottam, melyek a
következők: közfoglalkoztatás, szociális gondoskodás, pályázatok, gazdálkodás, egyéb fontos
kérdések, amelyeket a legfontosabbnak tartok a közvélemény tájékoztatása érdekében.
Első témakör a közfoglalkoztatás pályázata hogyan alakult. Már 3. éve három minta
projektben veszünk részt, és eljutottunk oda, hogy 24 főt tudnánk alkalmazni, ha lenne 24 fő.
Nem tudjuk a létszámot feltölteni. Ennek oka, hogy egy részük napszámban dolgozik, mert
több a jövedelem. A létszám azért fontos, mert ettől függ, hogy mennyi értében kapunk
eszközöket, vagy az elvégzendő munkához anyagot. 2014-ben először diákmunkát is tudtunk
kínálni, ebben az évben még nem történt meg a felhívás, amint megjelenik, élni kívánunk a
lehetőséggel. Hiszen több rászoruló család gyermekét tudjuk foglalkoztatni. Ennek az
időtartama nagyon változó, volt, hogy 1 hónap, de a kéthetes turnusokban történő
foglalkoztatás is jellemző volt. Mára elmondhatjuk, hogy ennek köszönhetően a gépparkunk
jelentősen megnövekedett. Fűnyíró traktor, fűnyíró kaszák, betonvágó, aggregátor stb. van
raktáron.
Szociális gondoskodásról is ejtenék néhány szót. Azt lehet mondani, hogy a szociális hálón
egyre több ember akad fenn. Három évvel ezelőtt, mintegy 150-160 főn tudtunk segíteni, mert
ennyi volt az igény, másrészt ennyi volt a lehetőségünk. 2014-ben ez már 200 fölé emelkedett,
jelenleg eléri a 240 főt. A tavalyi volt az első év, amikor szóltam a szociális bizottság
elnökének, hogy gondolják át a segítség módját, mert van rá fedezet. Ennek köszönhetően
került sor a 65 év felettiek részére, mintegy 150 tartós élelmiszert tartalmazó csomag
kiosztására. Arról, hogy hány fő és mennyi összegben kapott támogatást nem szeretnék szólni,
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de a szociális célú tüzelőanyag támogatásról mindenképpen. Erre 1,2 millió forintot szoktunk
önerővel együtt költeni. Mindig a legmagasabb összeget pályázzuk meg, de a döntéshozók
hozzák meg a támogatás összegét. Lakásfenntartási támogatásra 2 millió forintot fordítottunk.
A foglalkoztatást helyettesítő támogatás illetékessége 2015. március 1. napjától átkerült a
járási hivatalhoz.
Talán még emlékeznek arra, hogy a szociális étkeztetés terén a testület a szolgáltató váltásáról
döntött. Nagyon megharagudtak ránk ezért, hogy jelenleg helyi vállalkozó látja el a feladatot.
Egy kérdést intéznék Vighné Zsuzsi munkatársamhoz, mennyi volt az étkezők száma 3 évvel
ezelőtt?
Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő: 17 fő.
Gyarmati András polgármester: Jelenleg fölötte van a 40 főnek. Ezzel szemben
Csanádpalotán, egy 3000 fős településen 14 közétkeztetésben résztvevő van. Ez azt igazolja,
hogy a korábban hozott döntés, hogy helyben történik ez a szolgáltatás, jónak bizonyult.
A nyári gyermekétkeztetés igénybevételét tekintve kezdetektől fogva éltünk a lehetőséggel. 4600 e Ft összegben. 23 főről gondoskodunk. A jogosultak volt, hogy melegíthető ételt,
konzervet kaptak, de egy alkalommal pályázati feltétel volt, hogy kijelölt helyen kellett a
meleg ételt elfogyasztani. Ezen feltételek mellett a családok sem voltak közreműködőek. A
tavalyi évben azonban lehetővé vált a meleg étel elvitele, melynek következtében nagyobb
érdeklődés mutatkozott. 23 fő részesült meleg étkezésben.
A Bursa Hungarica a felsőoktatási intézményben tanulók oktatásának támogatásáról szól.
Függetlenül attól, hogy van-e ilyen intézményben tanuló diákunk, mindig csatlakoztunk,
mondván, hogy nem tudhatjuk ki nyert fölvételt. Legyen lehetősége ezt igénybe venni. Az
előző éveket figyelembe véve mindig volt egy-két tanulónk, jelenleg is.
Az önkormányzat pályázati intenzitása 75%-os. Azt szokták mondani, ha egy település 50%ot elér, az már nagyon jó, mert miden második pályázat nyert. Településünknek 4 pályázatból
3 nyertes pályázata van, ami azt is mutatja, hogy meg tanultunk pályázni. Az elmúlt 9 év
során egyetlen egy pályázatot írtak külsősök, ez a brüsszeli pályázat a Romániával közös
szennyvízberuházás megvalósítási tervére. Ezt megnyertük, de a román fél egyoldalúan
visszautasította a megvalósítást. Az összes többi nyertes pályázat a mi érdemünk. A 93
pályázatból 69 nyertes volt. 2011-ig 102 millió forint került beépítésre, azt követő 3 évben
47,5 millió forint és az idén fog beépülni 50 millió forint a művelődési ház felújítására. Ez
összesen eléri a 300 millió forintot. Ugyanakkora templom, amit nem az önkormányzat
építtetett, az még nincs is benne. Az önerő képességünk 2014-ben kiugróan magas volt, ekkor
tehettük meg, hogy saját forrásból nagy részben felújíthattuk ezt az épületsort. A tornaterem
és a vizesblokk nem volt benne.
Kommunikációról. Remélem, a hírlevél mindenről tájékoztatja Önöket, ami történik a
faluban. Nem rendszeresen jelenik meg, hanem akkor, amikor mondani valónk van.
Nemzeti ünnepekkel kapcsolatban azt tapasztaljuk, hogy egyre kevesebben vannak. Nem
jönnek el a lakosok, kivéve talán az augusztus 20-i ünnepséget a zászlóval ellátott kis
cipócskák miatt.
Rendezvényeket nem említem külön-külön. Mindenki tudja, hogy a falunap a legnagyobb
látogatottságú. Azt remélem, hogy az idén még többen jönnek el a falunapra, mert a
Művelődési Ház átadása ennek keretében történne. Itt említeném meg, hogy a gyermeknapot
kirándulás keretében tartjuk meg. 7 alkalommal vittük el gyermekeinket 2-szer a
Városligetbe, 3-szor a Vidámparkba, 1-szer a Vasúttörténeti Parkba, és az idén az Állatkertbe.
Ezt a szokását jó lenne, ha a testület megtartaná, mert vannak olyan családokban nevelkedő
gyermekek, akiknek az életben nem lesz lehetőségük országunk különböző területeinek
megismerésére.
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Gazdálkodásunkról. A normatív finanszírozás az változatlan. Kisebb-nagyobb csökkenés,
emelkedés tapasztalható. Kintlévőségeink vannak. Be nem hajtható két részből áll, a lakbérek
és a felszámolás alatt álló cégek tartozásaiból tevődik össze. Ezekből egy fillért sem fogunk
látni, mert az önkormányzat a sor végén áll a teljesítések során. A lakbérek tekintetében ez
mintegy 2,9-3 millió, a cégek esetében 6-7 millió forint. Voltak olyan éveink az elmúlt 9
évben, amikor nem tudtam, hogy miből fogjuk kifizetni a közvilágítási számlát. Ez a helyzet
megváltozott. Gazdálkodásunkról elmondhatom, hogy 2014-2015. évben olyan tartalékokat
tudtunk felhalmozni, amelyek megnyugtatóak, és a fejlesztések mellet külön adókat nem
kellett bevezetni, sőt az egyetlen kommunális adónemet sem kellett emelni. A 2014 évi induló
költségvetés egész évi költségvetésének mintegy 75%-a a tartalék. Akkor, amikor 43 millió
forint volt ez az induló főösszeg, akkor a vége 102 millió lett. A tavalyi 60 valamennyi és 125
millió lett. Az idei induló 80 valamennyi és rekord összegű lesz a záró, mert meg fogjuk
haladni a 180 millió forintos költségvetést. Ebben nagy szerepe van annak az 50 millió
forintnak, amit Lázár János Miniszter Úr, Országgyűlési képviselő közreműködése tett
lehetővé, hogy meg tudjuk valósítani a Művelődési Ház felújítását.
2016. évi fejlesztési tervek. Megkeresett egy olyan cég a belső Rózsa sor útfelújításával
kapcsolatosan, amelytől nagyon jó árajánlatot kaptunk. A testület a költségvetéséből 10 millió
forintot különített el útfelújításra. Az ajánlat további felújítási lehetőséget vetett föl. Ezért
megvizsgáltuk a kisköz állapotát, itt a bejárót, valamint az Orgona utca egy rövid szakaszát. A
másik fejlesztés a Művelődési Ház felújítása, amiről már többször szóltam. Hiába újítgattuk
szakaszosan, mindig akadt valami javítani való. A harmadik az Óriásgombolyag
Szakmatörténeti Múzeum létrehozása. Az elmúlt 9 évben háromszor utasították el a
pályázatunkat. Arra kértem a testület tagjait, hogy támogassanak abban, hogy a takarékosság
jegyében megvalósítsam a múzeumot.
Következő évi tervekről röviden. Már dolgozunk azon, hogy a 2017-2018. évben, milyen
pályázataink legyenek benyújtva. Ebbe kerülhet bele a községháza „a megújuló energia” terén
kiírt pályázat keretében történő felújítása. A Megyei Közgyűlés pályázatírói segítségével, az
energetikai szakember a jövő héten jön felmérni ennek a korszerűsítésnek a megvalósítási
lehetőségét. Nyílászárók cseréje is tervbe van véve. Tovább kell folytatni az útburkolatok
felújítását. Lehetőség lesz a nem konszolidált településeknek erre pályázni, amit szeretnék
kihasználni. A másik, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kialakításának lehetősége,
szintén a Megyei Közgyűlés közreműködésével. A tárgyalások során kiderült, hogy mindenre
lehet pályázni, csak erre nem. Az egyeztetések alkalmával felmerült a térfigyelő
kamerarendszer kiépítése. Felmérettem, 8-10 millió forintba kerülne.
Tájékoztatóm ezzel véget ért, köszönöm a figyelmet, átadom a szót a lakosságnak.
Lakosság részéről hozzászólások:
Trembeczky Károly képviselő: A szociális bizottság elnökeként szeretnék a bizottság
védelmében szólni. Igyekszünk minden kérelmet kielégíteni. Nagy viták nem kerekednek,
inkább a támogatási összeg területén adódnak viták. A tűzifa támogatás érdekében
módosítottuk a helyi rendeletet. Magasabb jövedelmi határokat állapítottunk meg, hogy minél
többen beleférjenek. A képviselő testület minden tagja jó szívvel áll a bizottság mögé.
Köszönöm.
Mrsan György helyi lakos: Megszűnt a szennyvízberuházással kapcsolatos takarékosság, de
nem hallottam róla, hogy lesz-e folytatása, megvalósul-e a beruházás. Szeretném
megköszönni a közmunkásoknak a sportszerető emberek nevében, hogy rendben tartják a
sportpályát, falunapra és egyéb rendezvényekre. Kérném a polgármester urat, hogy a
köszönetet továbbítsa feléjük.
4

Egy dolog azonban nagyon bánt, hogy a Balatán tanyánál lévő sportöltöző elbontásra került.
A hírlevélben úgy kellett volna megjelentetni az épület lebontását, hogy életveszélyes. Azt az
épületet társadalmi munkában építették a nagylakiak. Ezt mi élők sérelmezzük az elhunytak
nevében is.
Janecskó Istvánné helyi lakos: Hozzászólásomban szeretném megköszönni a csomagot,
mert Nagylak történetében ilyen még nem fordult elő, hogy a nyugdíjasok is kapjanak.
Az előttem szólóhoz kapcsolódnék. Az elbontott épületbe a gyárból vezették ki a vizet az
épületbe, amit Reinholcz Bandi bácsinak köszönhettünk. Én nem arra lakom, de sajnálom az
épületet.
A szociális bizottság munkájával kapcsolatosan jegyezném meg, hogy nem értek azzal egyet,
hogy mereven ragaszkodik a törvényi előírásokhoz, és a jövedelmet tartja szem előtt. Vannak
olyan szociális helyzetben élő emberek, akik méltatlan körülmények között élnek. Meg
kellene vizsgálni, hogy mire kell a nyugdíjból és mi marad a megélhetésre. Köszönöm.
Gyarmati András polgármester: Van-e még kérdés, észrevétel? Nincs. Képviselő társam
hozzászólásához nem kívánok kiegészítést tenni. A törvényt áthágni, a rendeletet figyelmen
kívül hagyni nem lehet.
Szennyvíz beruházás: Először a beruházás megvalósítási tervére pályáztunk. Az volt a cél,
hogy a legnagyobb településeken kerüljön megvalósításra, aztán a kisebbek is belekerüljenek
ebbe. A távolság miatt Nagylak ebből kiesett. Úgy látom az állam szerepvállalása abba az
irányba mutat, hogy a legkisebb településeken a megvalósítást magára fogja vállalni. Mi lesz
a vége, nem lehet megmondani. Példaként ott az ivóvízminőség-javító program 2002-ben
indult a projekt, és 14 év elteltével a mai napig nem folyik a csapból az a víz, aminek folynia
kell. Nem lehet a szennyvízelvezetés esetében sem kimondani, hogy az 2020-ig meg fog
valósulni.
Nem gondoltam volna, hogy a sportpálya öltözőjének elbontása ilyen mértékű indulatokat vált
ki a lakosokban. Mi ezt egyszer megpróbáltuk helyre hozni. Nem sikerült, mert ismét leomlott
a mennyezet. A mai elvárásoknak az az épület már nem felelt meg, hogy azt megfelelő
állapotba tudtuk volna hozni. Másrészt nincs garancia arra a lelkesedésre, ami jelenleg
tapasztalható. A sportegyesületet másként próbáltuk kárpótolni. Kispadot kaptak, labdafogó
hálót szereztünk be, amit a közmunkások megépítettek, feltettek. Sajnálom, hogy a vasúti
átjárót elbontatja a vasút. Az egyesület a testülettől pályázat keretében 120 e Ft támogatást
kapott. Ennyit kárpótlásul az öltözőért, de a kiinduló pont az volt, hogy romos volt, nem
lehetett már helyre hozni, összetört benne minden berendezés, víz már nem volt, illetve
akkoriban volt a kamionforgalom, minek következtében az egyik képviselő javasolta a
lebontását, mivel az a kanyar beláthatatlan.
Az megütötte a fülem, amikor azt mondták, hogy a szociális bizottság a törvényekhez
ragaszkodik. Törvények azért vannak, hogy be tartsák őket. Elza néni nem osztotta meg
velünk, hogy kiről van szó. Forduljon nyugodtan a munkatársaimhoz, jegyző asszonyhoz,
akik megkeresik a megoldást. A példa éppen a tűzifa támogatás, mert még a rendeletet is
módosítottuk annak érdekében, hogy minél többen jogosulttá válhassanak a segítségre.
Van-e még hozzászólás, kérdés, vélemény? Nincs. Megköszönöm a megjelenést, és a
közmeghallgatással egybekötött testületi ülést bezárom, és rendkívüli testületi ülést rendelek
el.
k.m.f.t.
Gyarmati András
polgármester

Nyergesné Kovács Erzsébet
jegyző
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